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مقدمة التحقيق

ـالمبعوثـ الحمدـهللـربـالعالمين،ـوالصاةـوالسـامـعلىـسـيدناـمحمد
بلسانـعربيـمبين،ـوعلىـآلهـاألطهارـوصحبهـاألخيارـوالتابعين.

أماـبعد،ـفاـيخفىـماـللغةـالعربيةـمنـمنزلةـرفيعةـومكانةـسامية،ـوإنـمنـ
أهمـعلومـالعربيةـعلمـالنحو،ـوخيرـمتونـالمبتدئينـالمصنفةـفيهـوأشهرهاـمتنـ
ـالشـهيرـ ـالصنهاجي ـاهللـمحمدـبنـمحمدـبنـداود المقدمةـاآلجرومية،ـألبيـعبد
بابنـآجرومـ)ت723هـ(،ـالذيـيعدـسلماـأولياـلمنـأرادـاالرتقاءـفيـهذاـالفن.

ولآلجروميـةـشـروحـكثيرةـيصعبـحصرها،ـومنـأشـهرـتلكـالشـروحـ
وأحسـنهاـشرحـالعامةـالشيخـخالدـاألزهريـ)ت905هـ(،ـوقدـعقدتـالعزمـ
ـاعتمدتـعـدداـمنـ ـاآلجروميـة منـذـزمـنـعلـىـتحقيقـه،ـفحينماـحققتـمتـن
الشروحـللمقابلةـإضافةـلنسخـالمتنـالخطية،ـوكانـمنـبينـتلكـالشروحـشرحـ
ـاألزهـري،ـفأعجبنيـكثيراـفـيـمواضعـعديدةـرجعـتـفيهاـإليه،ـ الشـيخـخالـد
وصارـالشـرحـالمفضلـعنديـعلىـماـسـواهـمنـالشـروح،ـفأحببـتـأنـأحققهـ
ــرغمـأنهـقدـطبعـمنـقبل،ـوماـزالـيطبعـــألتعمقـفيـدراسةـمباحثهـومسائله.ـ

وقدـقسمتـهذاـالعملـقسمين:ـقسمـالدراسة،ـوقسمـالتحقيق.

ـمتناوالـبعضـ ـللشيخـخالدـاألزهري، ـابتداء ـفترجمتـفيه ـالدراسة ـقسم أما
المباحثـالشخصيةـوالعلميةـالمتعلقةـبه،ـكاسمهـوكنيتهـولقبهـونسبته،ـومولدهـ

ونشأتهـوطلبهـللعلم،ـوشيوخهـوتاميذه،ـومؤلفاته،ـوتاريخـوفاته.
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ـوتاريخـ ـللمؤلف، ـوإثباتـنسبته ـتسميته ـالشرحـمنـحيث: ثمـقمتـبدراسة
تأليفهـوسـببه،ـوموضوعهـومنهجـمؤلفهـفيه،ـومزاياهـوبعضـالمؤاخذاتـعليه،ـ
معـذكرـثناءـالعلماءـعلىـالكتابـوعنايتهمـبه،ـوأهمـطبعاتهـالقديمةـوالحديثة.

وانتقلتـبعدهاـإلىـبيانـمنهجـالتحقيق،ـوالتعريفـبنسخـالكتابـالخطيةـ
ـالشرح،ـ ـباستالـمتنـاآلجروميةـمن ـالقسم ـالتحقيق،ـوختمتـهذا المعتمدةـفي

وإيرادهـمفردا.

وأماـالقسـمـالثاني،ـفقدـقمتـفيهـبتحقيقـالشـرحـمعتمداـعلىـسبعـنسخـ
ـالشـرحـ ـأمكن،ـوعلقتـعلى ـالعلميـما خطيـةـمنتقـاة،ـمتبعاـخطواتـالتحقيـق
تعليقـاتـنافعةـمسـتفيداـمنـقرابةـعشـرينـحاشـيةـعليـه،ـإضافةـإلـىـعددـمنـ
المصادرـوالمراجعـاألخرى،ـناسباـكلـفائدةـإلىـصاحبها،ـحرصاـعلىـأنـيجدـ

الدارسـوالمدرسـبغيتهـالمنشودة.

ـالعملـقبوالـحسنا،ـوأنـينفعـبه،ـويباركـفيه،ـ واهللـأسألـأنـيتقبلـمنيـهذا
ويجعلهـذخيرةـليـفيـاآلخرة.
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املبحث األول
ترمجة الشيخ خالد األزهري))(

لقبه وكنيته واسمه ونسبته:
ـاهللـبنـأبيـبكرـبنـ ـالدين،ـخالدـبنـعبـد ـالنحويـزين ـالعامة ـالشـيخ هـو

محمدـبنـأحمد،ـالَجْرِجّيـالمصريـالشافعيـاألزهريـالوقاد.
كنيته:ـأبوـالوليد)2(،ـوقيلـأبوـالفضل)3(.

مـنـمصـادرـترجمتهـوأخبـاره:ـالضـوءـالامعـألهـلـالقرنـالتاسـعـللسـخاويـ)3/)7)- ))ـ(
ـالحلبيـ))/263- ـالشـماع ـالدينـعمر ـالسـخاويـلزين 72)(،ـوالقبسـالحاويـلغررـضوء
ـالتمتعـ ـاألذهانـمن ـإياسـ)425/3(،ـومتعـة ـالدهـورـالبن ـالزهـورـفيـوقائع 264(،ـوبدائـع
ـالرجالـالبنـ ـالحجـالـفـيـأسـماء ـالحلبـيـ))/344(،ـودرة ـالحصكفـي باإلقـرانـألحمـد
القاضيـالمكناسـيـ))/260(،ـوشـذراتـالذهبـفيـأخبارـمنـذهبـالبنـالعمادـالحنبليـ
ـالغزيـ))/90)(،ـوهديةـ ـلمحمد ـالعاشرة ـالمائة ـبأعيان )0)/38-39(،ـوالكواكبـالسائرة
العارفينـإلسماعيلـباشاـالبغداديـ))/343-344(،ـوروضاتـالجناتـفيـأحوالـالعلماءـ
ـلعليـباشاـمباركـ)0)/53(،ـ والسـاداتـللخوانساريـ)266/3-267(،ـوالخططـالتوفيقية
وتاريـخـاألدبـالعربيـلبروكلمـانـ)97/6-99(،ـواألعامـللزركلـيـ)297/2(،ـومعجمـ
ـالمطبوعاتـالعربيةـوالمعربةـليوسـفـإليانـ المؤلفيـنـلعمرـكحالـةـ)96/4-97(،ـومعجم
سـركيسـ))/))8-2)8(،ـوالشـيخـخالدـاألزهريـللدكتورـالشـيخـمحمدـالفحام،ـبحثـ
ـالنحاةـ ـبالقاهرةـ)8/32)-24(،ـوتاريخـالنحوـوأشـهر ـالعربية ـاللغة منشـورـفيـمجلةـمجمع
لمحمدـالطنطاويـ)ص223(،ـوالمدارسـالنحويةـلشوقيـضيفـ)ص359-360(،ـإضافةـ

للمقدماتـالتيـوضعهاـمحققوـكتبهـوأصحابـالدراساتـحوله.
قالـالدكتورـالفحام:ـ»كنيتهـككلـمنـسميـخالدا:ـأبوـالوليد«. )2ـ(

ذكرهـالخوانساريـفيـروضاتـالجناتـ)266/3(،ـولمـيتبينـليـمستندهـفيـذلك. )3ـ(
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واألزهري:ـنسـبةـإلىـالجامعـاألزهرـالشـريف))(،ـوقيلـنسبةـإلىـاإلمامـ
أبيـمنصورـاألزهري)2(.

ـويقالـله أيضا الجرجاوي. ـفيـصعيدـمصر، ـإلىـَجْرَجا)3( ـنسبة والَجْرِجي:
والوقاد؛ـلقبـأطلقـعليهـالشتغالهـبالوقادةـكماـقيل،ـفقـدـُذكرـأنهـكانـ

ـالمصابيحـفيـالجامعـاألزهر. ـبإيقاد يشتغل

مولده ونشأته:

ولدـالشـيخـخالدـتقريباـسنة )838هـ( في جرجاـفيـصعيدـمصر،ـوانتقلـ
ـبعضـ ـأبويه،ـوطلـبـالعلمـصغيرا،ـفحفظـالقـرآن،ـوقرأ للقاهـرةـفـيـصغرهـمع
ـوالتقريبـالمشهورـبمختصرـ ـومتنـالغاية المتونـوالمختصراتـككتابـالعمدة،

ـالشافعي)4(. ـالفقه أبيـشجاعـفي

قالـالشنواني:ـ»نسبـإلىـاألزهر؛ـألنهـكانـمستقراـفيه«.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق4أ(. ))ـ(
ـروضاتـ ـينتهيـإىلـاإلمامـأيبـمنصورـاألزهريـاللغويـاملشهور«. ـ»وكانـنسبه قالـاخلوانساري: )2ـ(
اجلناتـ)266/3(،ـوعلقـالدكتورـالفحامـبقوله:ـ»ومنـهذاـنعلمـأنهـليسـمنسـوباـإىلـاألزهرـ
ـالعامةـ ـذكره ـ)25/32(،ـوالصوابـما ـبالقاهرة ـالعربية ـاللغة ـالناس«.ـجملةـجممع ـاشتهرـعند كام
الشنواينـمنـأنهـمنسوبـإىلـاجلامعـاألزهر،ـوأماـاخلوانساريـفاكتفىـبالقولـإنـنسبهـيرجعـإىلـ
ـتلكـاملعلومةـالـسيامـ ـيوثق ـأنهـمل ـبأنـذلكـسببـتلكـالنسبة،ـكام ـاألزهريـوملـيرصح أيبـمنصور
أنـاخلوانسـاريـمنـاملتأخرينـ)ت3)3)هـ(،ـويضافـلذلكـأنـعدداـمنـشيوخـالشيخـخالدـ
وطابهـوأقرانهـيشاركهـيفـالنسبةـنفسهاـالنتساهبمـمجيعاـإىلـاجلامعـاألزهر،ـفيبعدـأنـيشاركهمـ
ـالذيـنصـ ـالراجحـهو ـالقول ـاختافـالسببـمنـغريـأنـيشتهرـذلكـبينهم،ـوهذا ـالنسبةـمع يف

عليهـالشنواينـوغريه،ـوهمـأهلـمرصهـوأقربـإىلـعرصه،ـفقوهلمـمقدمـعىلـغريهم.ـ
الـذيـفـيـالضوءـالامـعـللسـخاويـ)3/)7)(:ـ»جرجـة«،ـوانظرـلبـاللبابـللسـيوطيـ )3ـ(

)ص62(ـوالخططـالتوفيقيةـلعليـباشاـمباركـ)0)/53(.
الضوءـالامعـألهلـالقرنـالتاسعـللسخاويـ)72/3)(. )4ـ(
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ـاألزهر،ـواجتهدـهنالكـفيـطلبـالعلم،ـفأخذـعنـ ـالجامـع ـإلى ـانتقل ثـم
ـالعربيةـخاصةـمعـمشاركةـجيدةـ ـإماماـفي ـأقرانه،ـوارتقىـحتىـصار علمائهـوفاق

نافعةـفيـبعضـالعلومـوالفنونـاألخرى.

وقدـذكرـالحافظـابنـالعمادـالحنبليـأنـالشـيخـخالداـطلبـالعلمـكبيرا،ـ
فقال:ـ»قيلـكانـعمرهـسـتةـوثاثينـسـنة،ـفسـقطتـمنهـيوماـفتيلةـعلىـكراسـ
أحدـالطلبةـفشتمهـوعيرهـبالجهل،ـفتركـالوقادة،ـوأكبـعلىـطلبـالعلم،ـوبرعـ

وأشغلـالناس«))(.

وتوقـفـالشـيخـعبدـاهللـبـنـمصطفىـالشـنقيطيـفيـقبولـهـذهـالحادثةـ
ألربعةـأسباب)2(:

تتلمذـالشـيخـخالدـعلىـالشـيخـداودـالمالكيـالمتوفىـسنةـ)863هـ(ـقبلـ ))ـ(
ذهابهـلألزهر.

ـالمتوفىـسنةـ)864هـ(ـفيـ ـيعيشـالمغربي ـالشـيخ ـالشـيخـخالدـعلى قراءة )2ـ(
الجامعـاألزهر.

انتهاءـالشيخـخالدـمنـشرحهـعلىـالجزريةـسنةـ)867هـ(. )3ـ(

ذكرـالعامةـالسخاويـالمعاصرـللشيخـخالدـأنهـطلبـالعلمـصغيرا. )4ـ(

ـالسادسةـوالثاثينـمردودـالـشك،ـوإنـ ـبدأـطلبـالعلمـفيـسن ـإنه فالقول
صحـتـباقيـروايـةـابنـالعمادـفهيـتدلـعلىـتوقفـفـيـطلبـالعلمـحصلـلهـ

شذراتـالذهبـفيـأخبارـمنـذهبـالبنـالعمادـالحنبليـ)0)/39-38(. ))ـ(
مقدمةـرسالةـاختياراتـأبيـبكرـالشنوانيـوآراؤهـالنحويةـفيـكتابه:ـ»الدررـالبهيةـعلىـشرحـ )2ـ(

األزهرية«ـللشيخـعبدـاهللـبنـمصطفىـالشنقيطيـ)ص)2(.



ــ رشحـاآلجروميةـللشيخـخالدـاألزهري 12 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيـفترةـزمنيةـيسيرةـبدايةـمقدمهـلألزهر،ـولعلـسببـهذاـالتوقفـــعلىـفرضـ
ـالشـيخـخالدـفيـ ـاألزهر،ـوقدـأظهر ـزهدهـوتنسـكهـبدليلـعملهـوقاداـفي ثبوتهــ

مقدمةـكتابهـعاقةـخاصةـلهـمعـبعضـصلحاءـاألزهر.

شيوخه:

تتلمذـالشـيخـخالدـاألزهـريـعلىـعددـمنـالشـيوخـوالعلماء،ـوقدـذكرـ
الحافظـالسخاويـمنهمـبضعةـعشر))(ـشيخا،ـفقالـفيـترجمتهـللشيخـخالد:ـ

»وتحـولـإلـىـاألزهـرـفقرأـفيـهـالمنهـاج،ـوقرأـفـيـالعربيةـعلـىـَيِعيشـ
ـنُْهوريـوعنـهـأخذـابنـالحاجبـ المغربيـنزيلـسـطحه،ـوداودـالمالكي،ـوالسَّ

األصلي)2(ـوالَعُضد.

والزمـاألميـَنـاألَْقُصَراِئـيـفيـالعضدـوحاشـيته)3(،ـوالتَّقيـالِحْصنِيـفيـ
المعانيـوالبيانـوالمنطقـواألصولـوالصرفـوالعربية.

ـالَعبَّاِديـسـنين،ـوكذاـ ـُمنِّي،ـوداومـتقاسـيم)4( ـالشُّ وكـذاـأخـذـقلياـعـن
الَمْقِسي،ـبلـوالُمنَاِوي.

المذكورونـفيـالنقلـالاحقـستةـعشرـشيخاـبحسبـالظاهرـأوـسبعةـعشرـبحسبـالشك،ـ ))ـ(
ـالذيـلمـأعرفهـولمـأجدـلهـترجمةـأوـذكراـبيناـفيـموضعـ ـالمارداني ـالزين ـالشكـحول ومدار
آخرـفيـالضوءـالامع،ـوأخشىـأنـتكونـالواوـساقطةـبينـالزينـوالمارداني،ـويكونـالمرادـ

الزينـزكرياـاألنصاريـوالبدرـالمارداني.
تصحفـتـفيـالضـوءـالامعـإلى:ـ»المصـري«،ـوالتصويبـمنـمختصـرهـالقبسـالحاوي،ـ )2ـ(
واألصليـمقابلـالفرعي،ـوالمرادـمختصرـابنـالحاجبـاألصولي،ـوشرحهـلعضدـالدين.

لعلهـيقصدـحاشيةـالتفتازانيـالحنفيـعلىـشرحـالعضدـالشافعيـعلىـمختصرـابنـالحاجبـ )3ـ(
المالكيـفيـأصولـالفقه.

فيـالضوءـالامع:ـ»تقسيم«،ـوالمثبتـمنـمختصرهـ))/264(. )4ـ(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 قسمـالدراسة 

وقرأـعلىـالَجْوَجري،ـوإبراهيمـالَعْجُلوني،ـوالزينـاألَْبنَاِسي.

وأخذـالفرائضـوالحسابـعلىـالسيدـعليـتلميذـابنـالَمْجِدي،ـواليسيرـ
ِجيني،ـوالزينـالمارداني،ـوسمعـمنيـيسيرا«))(. عنـالشهابـالسِّ

ويضـافـلهمـشـيخانـذكرهماـالشـيخـخالد،ـاألولـالشـيخـعبـدـالدائمـ
ـالشيخـعباسـ ـالتجويد)2(،ـوالثاني ـالجزريةـفي ـالمقدمة الحديديـالذيـأخذـعنه

األزهريـالذيـأشارـعليهـبشرحـاآلجرومية)3(.

وفيامـييلـقائمةـبأسامءـهؤالءـاملشايخ،ـمرتبنيـحسبـحروفـاهلجاء:ـ

إبراهيمـبنـأحمدـبنـحسنـبنـأحمدـبرهانـالدين الَعْجُلونِي )ت885هـ()4(. ))ـ(

ـِجينِيـثمـالقاهـريـاألزهريـ أحمـدـبنـعبيـدـاهللـبـنـمحمدـالشـهابـالسِّ )2ـ(
الشافعيـالفرضيـ)ت885هـ()5(.

ـُمنِّي  أحمـدـبـنـمحمـدـبـنـمحمدـبـنـحسـنـتقـيـالديـنـالقاهـريـالشُّ )3ـ(
)ت872هـ()6(.

أبـوـبكـرـبنـمحمـدـبـنـشـاذيـالتقـي الِحْصنِـي الشـافعيـنزيـلـالقاهرةـ )4ـ(
)ت)88هـ()7(.

الضوءـالامعـللسخاويـ)3/)7)-72)(. ))ـ(
الحواشيـاألزهريةـفيـحلـألفاظـالمقدمةـالجزريةـللشيخـخالدـاألزهريـ)ص20(. )2ـ(

شرحـاآلجروميةـللشيخـخالدـاألزهريـ)ص66(. )3ـ(
ترجمتهـفيـالضوءـالامعـللسخاويـ))/))-2)(. )4ـ(

ترجمتهـفيـالضوءـالامعـللسخاويـ))/377-376(. )5ـ(

ترجمتهـفيـالضوءـالامعـللسخاويـ)2/)78-74)(. )6ـ(
ترجمتهـفيـالضوءـالامعـللسخاويـ)))/77-76(. )7ـ(



ــ رشحـاآلجروميةـللشيخـخالدـاألزهري 14 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داودـبـنـسـليمانـبـنـحسـنـأبـوـالجـودـالقاهـريـالمالكـيـالبرهانـيـ )5ـ(
)ت863هـ())(.

عباسـاألزهري)2(. )6ـ(
عبـد الدائمـبـنـعليـزينـالديـنـأبوـمحمـدـالحديديـاألزهريـالشـافعيـ )7ـ(

)ت870هـ()3(.
الشـافعيـ القاهـريـ األَْبنَاِسـيـ حجـاجـ بـنـ إبراهيـمـ بـنـ الرحيـمـ عبـدـ )8ـ(

)ت)89هـ()4(.
عثمانـبنـعبدـاهللـبنـعثمانـبنـعفانـالفخرـالَمْقِسيـالشافعي)ت879هـ()5(. )9ـ(

السيد عليـاألزهريـالفرضيـتلميذ ابن الَمْجِدي)6(. )0)ـ(
نُْهوِريـالقاهريـاألزهريـالمالكيـ ـالدينـالسَّ ـاهللـبنـعليـنور عليـبنـعبد )))ـ(

الضريرـ)ت889هـ()7(. 
عمرـبنـحسينـبنـحسنـالَعبَّاِديـاألزهريـالشافعيـ)ت885هـ()8(. )2)ـ(

محمدـبنـسـليمانـبنـسـعيدـمحيـيـالدين الرومـيـالَكافَِيِجـيـالحنفيـ )3)ـ(
)ت879هـ()9(.

الضوءـالامعـ)3/))2(. ))ـ(
ذكرهـالشيخـخالدـفيـمقدمةـشرحـاآلجرومية. )2ـ(
ترجمتهـفيـالضوءـالامعـللسخاويـ)42/4(. )3ـ(

ترجمتهـفيـالضوءـالامعـللسخاويـ)64/4)-66)(. )4ـ(

ترجمتهـفيـالضوءـالامعـللسخاويـ)5/)3)-33)(. )5ـ(
ذكرهـالسخاويـفيـعدةـمواطنـمنـكتابهـالضوءـالامع،ـولمـأظفرـبترجمتهـفيه. )6ـ(

ترجمتهـفيـالضوءـالامعـللسخاويـ)249/5-)25(. )7ـ(
ترجمتهـفيـالضوءـالامعـ)6/)83-8(. )8ـ(

ترجمتهـفيـالضوءـالامعـللسخاويـ)259/7-)26(. )9ـ(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 قسمـالدراسة 

ـخاوي  محمـدـبنـعبـدـالرحمنـبنـمحمدـشـمسـالديـنـأبوـالخيرـالسَّ )4)ـ(
)ت902هـ())(.

محمدـبنـعبدـالمنعمـبنـمحمدـالَجْوَجِريـالشافعيـ)ت889هـ()2(. )5)ـ(
ـالحنفيـ ـاألمين األَْقُصَرائيـالقاهري يحيىـبنـمحمدـبنـإبراهيمـأبوـزكريا )6)ـ(

)ت880هـ()3(.
يحيىـبنـمحمدـبنـمحمدـأبوـزكرياـالُمناويـ))87هـ()4(. )7)ـ(

يعيشـالمغربيـالمالكيـ)ت864هـ()5(. )8)ـ(

ـالمصادرـ ـلمـتذكر ـإذ ـتزيدـعلىـذلك، ـقائمةـشيوخـالشيخـخالد والـشكـأن
ـللقاهرة،ـوالـجميعـشيوخهـ ـقبلـانتقاله ـالذينـأخذـعنهمـفيـصغره أسماءـشيوخه

فيـالقاهرة،ـوالـالشيوخـالذينـأخذـعنهمـفيـرحاتهـللحجـونحوها.

تالميذه:

ـالعلمـداخلـمصرـوممنـقدمـعليهـ ـالشـيخـخالدـعددـمنـطلبة اسـتفادـمن
منـخارجها،ـوأخذـالعلمـعنهـكثيرـمنـالتاميذ،ـومنـهؤالء:

نِيـالشافعيـ أحمدـبنـمحمدـبنـأبيـبكرـشهابـالدينـأبوـالعباسـالَقْسَطالَّ ))ـ(
)ت923هـ(،ـصاحبـالمصنفاتـالمشـهورة،ـقرأـعلىـالشـيخـخالدـاألزهريـ

ترجمـلنفسهـفيـكتابهـالضوءـالامعـ)32-2/8(. ))ـ(
ترجمتهـفيـالضوءـالامعـللسخاويـ)23/8)-26)(. )2ـ(
ترجمتهـفيـالضوءـالامعـللسخاويـ)0)/243-240(. )3ـ(
ترجمتهـفيـالضوءـالامعـللسخاويـ)0)/257-255(. )4ـ(

ترجمتهـفيـالضوءـالامعـللسخاويـ)0)/287(. )5ـ(



ــ رشحـاآلجروميةـللشيخـخالدـاألزهري 16 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعضاـمنـأولـالقرآنـبالقراءاتـالسبع))(.

ـَلبِي  أحمـدـبنـيونسـشـهابـالدينـالمصـريـالحنفيـالمعروف بابن الشَّ )2ـ(
)ت947هـ(،ـأخذـعنـالشيخـخالدـفيـالنحو)2(.

أبوـبكرـبنـرجبـبنـرمضانـالزينـالقاهريـالشافعيـالساسيـ)ت897هـ(،ـ )3ـ(
أخذـفيـالعربيةـعنـالشيخـخالد)3(.

خضر المالكي:ـقالـالشيخـالغزيـفيـترجمةـنورـالدينـعليـبنـعليـالسنفي:ـ )4ـ(
ـالضرير،ـوالشيخـ ـالشيخـعطية ـاللقاني،ـوعن ـالدين ـالشيخـنور ـالعربيةـعن »وأخذ
خضرـالمالكي،ـوالثاثةـأخذواـعنـالشيخـخالدـاألزهريـشارحـالتوضيح«)4(.

عبـدـالقادرـبنـأحمدـبنـإسـماعيلـالدمشـقيـنزيلـالباسـطيةـمـنـالقاهرةـ )5ـ(
الشافعي،ـويعرف بالمؤذن)5(.

عبـدـالكريمـبـنـعبدـالرزاقـبـنـعبدـالكريمـابـنـفخيرة،ـقالـالسـخاوي:ـ )6ـ(
»اشتغلـفيـالنحوـعندـالزينـخالدـالوقاد«)6(.

عطية الضرير،ـانظرـالكامـحولهـعندـذكرـخضرـالمالكي. )7ـ(

عليـبنـعبدـالمحسـنـبنـعليـبنـعمرـالقاهـري،ـويعرف بالجارحيـقالـ )8ـ(

ترجمتـهـفيـالضـوءـالامـعـ)03/2)-04)(،ـوالكواكبـالسـائرةـبأعيانـالمائةـالعاشـرةـ ))ـ(
لنجمـالدينـمحمدـالغزيـ))/28)-29)(.

انظرـترجمتهـفيـالكواكبـالسائرةـللغزيـ)6/2))(. )2ـ(
انظرـترجمتهـفيـالضوءـالامعـ)))/)32-3(. )3ـ(

الكواكبـالسائرةـ)73/3)(. )4ـ(
ترجمتهـفيـالضوءـالامعـ)262/4-263(.ـ )5ـ(

الضوءـالامعـ)3/4)3(ـوانظرـترجمتهـفيـالصفحةـنفسها.ـ )6ـ(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17 قسمـالدراسة 

السخاوي:ـ»قرأـالتوضيحـوغيرهـعلىـخالدـالوقاد«))(.
ـالقاهريـاألزهريـالشافعي)2(. ـالدين ـنور ـبنـعليـبنـمحمد عليـبنـمحمد )9ـ(
ـالحنفيـ ـالمولد ـالطرابلسـي ـالدارانـيـاألصل ـبنـمحمد ـبنـياسـين علـي )0)ـ(
ـفيـالمغنيـوالتلخيصـ ـالوقاد ـالشيخـخالدا ـالسخاويـأنهـالزم ـذكر نزيلـالقاهرة،

وغيرـذلك)3(.
عمرـبنـسـامةـبنـعمرـبنـأحمدـالسـكندريـالشافعي،ـقالـالسخاوي:ـ )))ـ(

»قدمـمنـبلدهـفازمـاالشتغالـعندـعبدـالحقـوخالدـالوقادـونحوهما«)4(.
ـالشـافعي،ـ ـالشـمسـالقاهري ـاهللـبـنـرمضان محمـدـبـنـأحمدـبـنـعبد )2)ـ(
ـالعربيةـ ـالسـخاوي:ـ»ومنـشـيوخهـفـي ويعـرف بالمخلصـيـ)ت896هـ(ـقال

خالدـالوقاد«)5(.
محمـدـبـنـعليـشـمسـالدينـالحلبـيـالمعـروفـبابنـهـالـالنحويـ )3)ـ(
الشـافعيـ)ت933هــ(،ـقالـالغزي:ـ»ارتحـلـإلىـالقاهرة،ـولزمـالشـيخـخالدـ
ـفقدمـصاحبـالترجمةـ ـإلىـأنـماتـالشيخـخالد، ـمدةـطويلة األزهريـفيـالعربية

سـبجامعها«)6(. حلب،ـودرَّ

الضوءـالامعـللسخاويـ)256/5(ـوانظرـترجمتهـفيـالكتابـنفسهـ)257-256/5(. ))ـ(
ترجمتهـفيـالضوءـالامعـللسخاويـ)326-325/5(. )2ـ(

ترجمتـهـفيـالضـوءـالامـعـ)49/6-50(،ـوقولـه:ـ»وغيرـذلـك«ـقدـيكـونـمعطوفاـعلىـ )3ـ(
»المغني«،ـوقدـيكونـعائداـعلىـماـقبلـالجملة.

الضوءـالامعـ)90/6(ـوانظرـترجمتهـفيـالصفحةـنفسها. )4ـ(
الضوءـالامعـ)325/6(ـوانظرـترجمتهـفيـالكتابـنفسهـ)325-324/6(. )5ـ(

الكواكبـالسـائرةـللغزيـ))/68(ـوانظرـترجمتهـفيـالكتابـنفسهـ))/68-69(،ـويوجدـ )6ـ(
ـاألزهريـ ـالشـيخـخالد ـالماجدـمخطوطـرقمـهـ)8)2625(ـتضمنـإجازة فـيـمركـزـجمعة

لتلميذهـمحمدـبنـعليـبنـهالـالحلبي،ـويقعـفيـورقةـواحدة.ـانظرـ)ص24(.
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محمدـبنـيوسـفـبنـمحمدـاألسـيوطيـاألصلـالقاهريـالشافعي،ـقالـ )4)ـ(
السخاوي:ـ»أخذـفيـالنحوـعنـخالدـالوقاد«))(.

َقانِي،ـانظرـالكامـحولهـعندـذكرـخضرـالمالكي. نور الدين اللَّ )5)ـ(

مؤلفاته: 

أثرىـالعامةـالشيخـخالدـاألزهريـالمكتبةـاإلساميةـوالعربيةـبعددـمنـ
ـالقيمة. المؤلفاتـالنفيسة

وعكسـتـموضوعاتـتلـكـالمؤلفـاتـمعرفتهـالموسـوعيةـوتخصصهـ
فـيـفنـالعربية،ـوبهـتعلمـدقةـكامـالحافظـالسـخاويـحينماـقالـعنه:ـ»برعـفيـ

العربية،ـوشاركـفيـغيرها«،ـلذاـجاءـأغلبهاـفيـعلمـالنحو.

ـبها،ـ ـالعلماءـوالتاميذ،ـوانشغلوا ـاستفادـمنها ـنافعة ـالمؤلفاتـمفيدة وهذه
قـالـابنـالعماد:ـ»وكثرـالنفعـبتصانيفهـإلخاصـهـووضوحها«)2(،ـوذكرـالغزيـ

نحواـمنـهذا،ـفقال:ـ»وكثرـالنفعـبتصانيفهـلوضوحها«.

وقدـقسمتهاـقسمين:ـمؤلفاتـنحويةـوغيرـنحوية.

أوال: المؤلفات النحوية:
شـرح اآلجرومية في علم العربية،ـفرغـمنهـبعدـعصرـالجمعةـفيـاألولـمنـ ))ـ(

شهرـرجبـسنةـ)887هـ(،ـوسيأتيـالحديثـعنهـفيـمبحثـمستقل.

إعراب اآلجرومية،ـوهوـإعرابـأللفاظـمتنـاآلجروميةـفيـعلمـالعربية)3(. )2ـ(

الضوءـالامعـ)6/7)2(ـوانظرـترجمتهـفيـالصفحةـنفسها. ))ـ(
شذراتـالذهبـالبنـالعمادـ)0)/39(. )2ـ(

طبعـبتحقيقـاألستاذـعبدـالرحمنـبنـعبدـالقادرـالمعلمي،ـباسم:ـ»بشرىـطابـالعربيةـ= )3ـ(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19 قسمـالدراسة 

األزهريـة في علم العربية،ـوهوـمتنـنحويـمسـتواهـفوقـكتابـاآلجروميةـ )3ـ(
ودونـمتنـقطرـالندىـالبنـهشام،ـفيصلحـأنـيكونـواسطةـبينهما))(.

شـرح األزهرية في علم العربية،ـوهوـشـرحـالمتنـالسـابق،ـفرغـمنهـأواخرـ )4ـ(
سنةـ)902هـ(ـأوـأوائلـالتيـبعدها)2(.

موصل الطالب إلى قواعد اإلعراب،ـوهوـشرحـعلىـكتابـقواعدـاإلعرابـ )5ـ(
البنـهشام،ـفرغـمنـتسويدهـفيـالثالثـمنـشهرـشوالـسنةـ)898هـ( )3(.

شـرح العوامـل المائة،ـوهوـشـرحـعلـىـمتنـالعوامـلـالمائةـلعبـدـالقاهرـ )6ـ(
الجرجاني)4(.

إعراب الكافية،ـوهوـإعرابـلمتنـكافيةـابنـالحاجبـفيـالنحو)5(. )7ـ(

ـالنحو،ـ ـابنـمالكـيف ـإعرابـأللفيـة متريـن الطـالب يف صناعة األعراب،ـوهو )8ـ(

بإعرابـاآلجرومية«،ـفيـدارـابنـحزمـسنةـ)427)هـ(ـالموافقـ)2006م(. ـ=
ـالرحمنـ ـبنـعبد ـالدكتورـمحمد ـالتجارية،ـوحققهـحديثا ـالمحمودية ـالمكتبة طبـعـقديمـاـفي ))ـ(

السبيهينـفيـمكتبةـكنوزـأشبيلياـبالرياض.
طبـعـقديمـاـطبعـاتـمفردة،ـوأخـرىـعلىـهوامشـحاشـيتيـالعطـارـواألميرـعلىـالشـرحـ )2ـ(

المذكور.
ـاألزهرـ ـبجامعة ـالعربية ـاللغة ـاهللـفيـرسـالتهـللماجسـتيرـفيـكلية ـالعزيزـعبد حققهـأحمدـعبد )3ـ(
سـنةـ)979)م(،ـوكانـيطبعـقديماـفيـهامشـكتابـتمرينـالطابـللشيخـخالدـاألزهري،ـ

ولهـعدةـطبعاتـحديثةـمنهاـطبعةـبتحقيقـأبيـبالـالحضرميـفيـدارـاآلثارـباليمن.
حققهـالدكتورـمحمودـعيدـمحمدـوهبةـفيـرسالتهـللماجستيرـفيـكليةـاللغةـالعربيةـبجامعةـ )4ـ(
ـالمعارفـ ـفيـدار ـالبدراويـزهران، ـالدكتور ـبتحقيق األزهرـسنةـ)984)م(،ـوالكتابـمطبوع

بالقاهرةـسنةـ)983)م(.
يوجدـمنهـنسختانـخطيتانـفيـالمكتبةـالمركزيةـبجامعةـالكويتـبرقمـ)038)(ـوـ)077)(ـ )5ـ(

ونسخةـأخرىـفيـدمشق.
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فـرغـمنهـيفـالسـابعـوالعرشينـمنـشـهرـرمضانـاملباركـسـنةـ)886هــ())(،ـقالـ
اخلوانسـاري:ـ»هوـعىلـأيـديـاملبتدئنيـبمثابةـدرـمنثـور...،ـوأفصحـبهـعنـوجوهـ
ـيكون،ـمعـفوائدـمجةـأخرىـلهـيفـالضمن«)2(. ـبأحسنـما ـاملالكيةـأيضا إعرابـاأللفية
التصريـح بمضمـون التوضيـح،ـوهـوـشـرحـعلىـكتـابـالتوضيـحـالبنـ )9ـ(
هشـامـالمسـمىـأوضحـالمسـالكـإلىـألفيةـابنـمالك،ـفرغـمنهـيومـعرفةـسـنةـ
)896هـ()3(،ـوهوـأعلىـمؤلفاتـاألزهريـقدرا،ـقالـابنـالعماد:ـ»وصنفـشرحاـ

حافاـعلىـالتوضيحـماـصنفـمثله«)4(.
موصـل النبيل إلى نحو التسـهيل،ـوهوـشـرحـعلىـكتابـالتسـهيلـالبنـ )0)ـ(
ـالعشرينـمنـشهرـشعبانـسنةـ)892هـ()5(. ـاألولـمنهـفي ـالجزء مالك،ـفرغـمن
األلغـاز النحوية في علـم العربية،ـجمعـفيهـمجموعـةـأبياتـظاهرهاـفيـ )))ـ(
العربيةـفاسدـقبيحـوباطنهاـجيدـصحيح،ـومنهجهـأنهـيسوقـالبيتـأوالـثمـيذكرـ

اإلشكالـالحاصلـفيهـويجيبـعنه)6(.

طبعـقديامـوحديثاـمنهاـطبعةـبتحقيقـعبدـاهللـبنـعبدـالقادرـاملعلميـيفـدارـابنـحزمـيفـلبنان. ))ـ(
روضاتـالجناتـللخوانساريـ)267/3(. )2ـ(

بالقاهرةـسنةـ العامـرةـبإسطنبـولـسنةـ)284)هـ(ـومطبعـةـبـوالقـ الطباعةـ طبـعـفيـدارـ )3ـ(
)294)هـ(ـوإيرانـسنةـ)6)3)هـ(،ـوحققهـالدكتورـعبدـالفتاحـبحيريـسنةـ)423)هـ(.

شذراتـالذهبـالبنـالعمادـ)0)/39(. )4ـ(
حققتهـالدكتورةـثرياـعبدـالسـميعـإسـماعيلـفيـرسالتهاـلنيلـدرجةـالدكتوراةـمنـكليةـاللغةـ )5ـ(
العربيةـبجامعةـأمـالقرىـسـنةـ)420)هـ(ـبإشـرافـالدكتورـعبدـالفتاحـبحيري،ـكماـحققهـ
الدكتـورانـخيريـعبـدـالراضيـعبدـاللطيفـومحمدـحسـينـالمحرصاويـفيـرسـالتيهماـ

للدكتوراةـسنةـ)996)م(ـمنـكليةـاللغةـالعربيةـبجامعةـاألزهر.
طبـعـفيـالقاهرةـبتصحيحـمحمدـالمنياويـسـنةـ))28)هـ(ـوحققـهـالدكتورانـحيدرـعبادـ )6ـ(
وحسنـعبدـالمجيدـالشاعرـفيـبحثـنشرـفيـمجلةـكليةـالتربيةـللبناتـللعلومـاإلنسانيةـفيـ

جامعةـالكوفة،ـالعددـ)3)(،ـسنةـ)3)20م(.
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ـالبغدادي))(ـمنـمؤلفاتهـكتابـ»القول السامي على  ـباشـا ـإسـماعيل وذكر
ـالنسـبة؛ـإذـلمـيذكرـ ـالنحو،ـوالـتصحـهذه كالم منـال عبـد الرحمن الجامي«ـفي
ـالكتابـضمنـمصنفاته،ـكماـأنـحاجيـ جميـعـمنـترجمـلهـمنـالمتقدمينـهـذا

خليفةـنسبـالكتابـلمؤلفـأسماهـعبدـاهللـاألزهري)2(. 

ثانيا: المؤلفات غير النحوية)3(:

الحواشـي األزهريـة في حـل ألفاظ المقدمـة الجزرية)4(،ـوهوـشـرحـعلىـ ))ـ(
منظومةـشمسـالقراءـابنـالجزريـفيـعلمـالتجويد،ـفرغـمنهـسنةـ)867هـ(.

تفسير آية: ﴿ی ی   ی ی﴾)5(. )2ـ(

تقييد في الحمد والشكر)6(. )3ـ(

شـرح قصيـدة البردة)7(،ـفرغـمنهـفيـشـهرـرجبـسـنةـ)903هـ(،ـوسـماهـ )4ـ(

هديةـالعارفينـإلسماعيلـباشاـالبغداديـ))/344(. ))ـ(
كشفـالظنونـلحاجيـخليفةـ)372/2)(. )2ـ(

لعلـاهللـييسرـالحقاـالتأكدـمنـصحةـالكتبـالمخطوطةـالمنسوبةـله. )3ـ(
حققـهـاحلسـينيـعباسـحلمـيـضمنـرسـالتهـللامجسـتريـحولـالدراسـةـالصوتيـةـلرشوحـ )4ـ(
اجلزريـةـيفـكليـةـاآلدابـبجامعةـاملنوفيةـللعـامـالـدرايسـ)2)3/20)20(،ـوقدـطبعـقديامـ
وحديثـاـفمـنـطبعاتهـالقديمةـطبعةـالقاهرةـيفـمطبعةـرشفـسـنةـ)304)هــ(،ـومنـطبعاتهـ

احلديثةـطبعةـبتحقيقـحممدـبركاتـوتقديمـالشيخـحمييـالدينـالكرديـسنةـ)422)هـ(.
ذكـرـبروكلمـانـأنهـمخطـوطـبالمكتبةـاآلصفيةـبالهنـدـبرقـمـ)30/532)(.ـتاريخـاألدبـ )5ـ(

العربيـ)99/6(.
ذكرـبروكلمانـأنهـمخطوطـبمكتبةـالرباطـبرقمـ)2/544(.ـتاريخـاألدبـالعربيـ)99/6(. )6ـ(
طبعـفيـالقاهرةـفيـمطبعةـجمعيةـالمعارفـسنةـ)286)هـ(،ـوحققهـمحمدـعليـحسنـفيـ )7ـ(

مكتبةـاألندلسـببغدادـسنةـ)966)م(.



ــ رشحـاآلجروميةـللشيخـخالدـاألزهري 22 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعضـالمصنفين:ـ»الزبدةـفيـشـرحـالبردة«))(،ـويرىـحاجيـخليفةـأنـللشـيخـ
خالدـشـرحينـعلـىـقصيدةـالبردة،ـوأنـاألزهريـشـرحهاـأوالـشـرحاـمفصاـ
ـالتحميد،ـثمـقامـ ـاهللـمسـتحق ـالبـردة،ـأوله:ـبعدـحمد ـالزبـدةـفيـقصيدة سـماه:

باختصارـهذاـالشرح)2(.

الثمـار اليوانع على جمع الجوامع،ـوهوـشـرحـلكتابـجمـعـالجوامعـفيـ )5ـ(
أصولـالفقهـللسبكي،ـفرغـمنـتصنيفهـسنةـتسعمائة)3(.

وذكـرـبروكلمـانـوالدكتورـالفحـامـلهـكتاباـباسـم:ـ»بلـوغ األمل في فن 
ـأردفـقائا:ـ»قدـ ـأنـذكرـمكانـوجودهـمخطوطا ـبعد ـبروكلمان الزجل«)4(،ـلكن

يكونـهذاـالمخطوطـالبنـحجةـالحموي«)5(.

وفاته:

مـنـعاماتـحسـنـخاتمةـالشـيخـخالـدـاألزهريـأنـهـتوفيـبعـدـأدائهـ
ـالمحرم،ـسـنةـ)905هـ(ـ ـاهلل ـلديـارهـفيـشـهر لمناسـكـالحـج،ـفأثنـاءـرجوعه

هديةـالعارفينـإلسماعيلـباشاـالبغداديـ))/344(. ))ـ(
ـالشرحـ ـأن ـيضعفـماـذهبـإليه ـلحاجيـخليفةـ)332/2)-333)(،ـومماـقد كشفـالظنون )2ـ(
المتداولـللشيخـخالدـمخطوطاـومطبوعاـالمبدوءـبـ»بعدـحمدـاهللـمستحقـالتحميد«،ـشرحـ

مختصرـفرغـمنهـفيـرجبـسنةـ)903هـ(ـقبلـوفاتهـبسنةـونصفـتقريبا.
طبعـبتحقيقـمحمدـبنـالعربيـالهاليـاليعقوبيـضمنـمنشوراتـوزارةـاألوقافـوالشؤونـ )3ـ(

اإلساميةـبالمغربـعامـ)427)هـ(.
ذكرـبروكلمانـوالدكتورـالشيخـمحمدـالفحامـأنهـمخطوطـبالمكتبةـالحميديةـفيـإسطنبول.ـ )4ـ(

مجلةـمجمعـاللغةـالعربيةـ)24/32(.
تاريخـاألدبـالعربيـلبروكلمانـ)99/6(. )5ـ(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23 قسمـالدراسة 

فاضـتـروحهـإلـىـباريهاـخـارجـالقاهرةـببركةـالحـاج،ـونقلـبعدهـاـإلىـتربةـ
الدوادارـيشبكـودفنـبها))(.

دراسات مفردة حول األزهري:

منـالدراساتـالمفردةـحولـالشيخـخالدـاألزهري:

الشيخـخالدـاألزهري،ـللدكتورـالشيخـمحمدـالفحام)2(. ))ـ(

الشيخـخالدـاألزهريـوجهودهـالنحوية،ـألمانيـعبدـالرحيمـحلواني)3(. )2ـ(

الشيخـخالدـاألزهريـوجهودهـالنحوية،ـللدكتورـراشدـأحمدـجراري)4(. )3ـ(

ـاختياراتهـفيـ ـأخرىـتناولتـجوانبـجزئيةـكدراسة وهناكـرسـائلـعلمية
ـالموازنةـ بعضـكتبه،ـأوـاعتراضاتهـعلىـالنحويين،ـأوـترجيحاتهـبينـأقوالهم،ـأو

بينـآرائهـوآراءـغيرهـمنـالعلماء،ـونحوـذلك.

* * *

القبسـالحاويـلغررـضوءـالسخاويـلزينـالدينـعمرـالشماعـالحلبيـ))/264(. ))ـ(
ـالعددـ)32(،ـفيـسـبعـصفحات،ـمنـ ـبالقاهرة ـالعربية ـاللغـة بحـثـمنشـورـفيـمجلةـمجمع )2ـ(

)ص8)(ـإلىـ)ص24(.
رسـالةـماجسـتيرـقدمتـلقسـمـاللغةـالعربيةـبكليةـالتربيةـ)بنات(ـبمكـةـالمكرمة،ـفيـالعامـ )3ـ(

الدراسيـ)403)-404)هـ(.
رسالةـدكتوراةـمقدمةـإلىـكليةـدارـالعلومـفيـجامعةـالقاهرة. )4ـ(



ــ رشحـاآلجروميةـللشيخـخالدـاألزهري 24 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صورة إجازة الشيخ خالد األزهري بخطه لتلميذه حممد بن عيل بن هالل احللبي



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25 قسمـالدراسة 

املبحث الثاين
التعريف بالرشح

تسمية الكتاب:

للشيخـخالدـفيـتسميةـكتبهـطريقتان:

األولى:ـأنـيسـميهـتسميةـمسـجوعةـكصنيعـغالبـأهلـعصره،ـوغالباـماـ
ينصـعلىـهذهـالتسميةـفيـمقدمةـتلكـالكتب.

الثانية:ـأالـينصـعلىـتسـميةـالكتابـفيـمقدمتـهـوالـفيـغيرهـاكتفاءـبأنهـ
شرحـكتابـكذا.

وشرحـاآلجروميةـمنـالنوعـالثاني،ـوالـيعرفـلهـاسمـمسجوعـخاصـبه،ـ
ولوـوجدـألفصحـعنهـمؤلفهـأوـأحدـالمترجمينـلهـأوـأصحابـالحواشـيـعلىـ
ـالثاني،ـولذاـفإننيـ ـالنـوع ـأنهـمن ـالنسـاخـلكتابه،ـفلماـُعـدمـذلكـتبين ـأو شـرحه

أكتفيـبتسميته:ـشرح اآلجرومية في علم العربية.

إثبات نسبة الكتاب للمؤلف:

نسبةـالكتابـللشيخـثابتة،ـالـشكـفيـذلكـوالـريبـألسبابـعدةـمنها:

تصريحـالمؤلفـباسمهـفيـمقدمةـالكتاب. ))ـ(

ذكرـعددـممنـترجمـللشيخـخالدـأنـلهـشرحاـعلىـاآلجرومية. )2ـ(



ــ رشحـاآلجروميةـللشيخـخالدـاألزهري 26 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إجماعـالنساخـعلىـنسبةـالكتابـللشيخـخالد. )3ـ(

إجماعـأصحابـحواشيـالشرحـعلىـتلكـالنسبة. )4ـ(

ولهذاـكلهـصارتـنسبةـالكتابـللشيخـخالدـمجمًعاـعليها.

تاريخ تأليف الكتاب:

ـتاريـخـاالنتهاءـمنـ ـالكتـابـعلى نـصـالشـيخـخالدـكماـفيـبعضـنسـخ
الكتاب،ـوأنهـانتهىـمنهـبعدـعصرـالجمعة،ـفيـأولـأيامـشـهرـرجبـسـنةـسـبعـ

وثمانينـوثمانمائة.

ـأنهـ ـيدل ـتقريبا،ـوهذا ـالعمرـحينئذـخمسينـسنة ـيبلغـمن ـالشيخـخالد وكان
قدـألفـهذاـالشرحـوهوـفيـقمةـنضجهـالعلميـوعطائه.

سبب تأليف الكتاب:

صـرحـالشـيخـخالـدـفـيـمقدمةـكتابـهـبالسـببـالـذيـدعاهـإلـىـتأليفـ
ـالشـيخـ ـاألزهر،ـوهو ـالجامع ـأحدـشـيوخهـفـي ـلرغبة ـتلبية ـألفـه الكتـاب،ـوأنـه

عباسـاألزهري.

موضوع الكتاب وبيان بعض املؤلفات السابقة يف نفس املوضوع:

الكتابـشـرحـعلـىـمتنـاآلجروميةـفـيـعلمـالعربيةـلمحمـدـبنـمحمدـ
ابنـداودـالصنهاجيـالشـهيرـبابنـآجروم،ـوهوـأشـهرـالمتـونـالنحويةـالمؤلفةـ

للمبتدئين.

ولمـيكنـهذاـالشـرحـهوـالشـرحـاألولـلهذاـالمتنـبلـالشـارحـمسـبوقـ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27 قسمـالدراسة 

بعدةـشروح،ـومنـتلكـالشروحـالسابقة))(:

ـالشـريفـ ـيعلى ـبن ـأحمد ـبن ـلمحمـد ـالجرومية، ـالنحويـةـفيـشـرح الـدرة ))ـ(
ـالتِِّلْمَسانيـ)ت)77هـ()2(. الحسني

شرحـأبيـزيدـعبدـالرحمنـبنـعليـبنـصالحـالمكوديـ)ت807هـ()3(. )2ـ(

الشرحـالكبيرـلشهابـالدينـأبيـالعباسـأحمدـبنـعليـبنـمنصورـالَبَجاِئيـ )3ـ(
)ت837هـ()4(.

الشرحـالصغيرـللَبَجاِئيـ)ت837هـ()5(. )4ـ(

ـبنـ ـاهللـمحمد ـالنميـريـأبيـعبد ـاالسـتفادة،ـللراعي ـاإلفادةـإلخوان عنـوان )5ـ(

لـمـأقصـدـاالسـتقصاءـههنـا،ـواألسـبقيةـمتيقنـةـفـيـبعـضـهـذهـالشـروحـومظنونـةـفيـ ))ـ(
شـروحـأخـرىـالضابطـفيـاختيارهاـأسـبقيةـوفـاةـمؤلفيها،ـولمعرفةـالمزيدـحولـشـروحـ
اآلجروميـةـيرجـعـإلى:ـالدليلـإلىـشـروحـاآلجروميةـلمحمدـتبركان،ـوالدررـالسـنيةـفيـ
دراسـةـالمقدمةـاآلجروميةـلمحمدـعلوش،ـوجامعـالشـروحـوالحواشيـلمحمدـالحبشيـ

.)49-(6/((
ـالطلحيـفيـ ـالرحمـن حققـتـأربـعـمراتـفيـأربعـرسـائلـماجسـتيرـمختلفـة،ـفحققهـعبد )2ـ(
ـاألسـمريةـبليبياـ ـالجامعة ـبكرـعبودـفي ـأبو ـالقـرىـسـنةـ)994)م(، ومحمدـعطية ـأم جامعـة
ـبالجزائرـسـنةـ)0)20م(،ـ ـيوسـفـبنـخدة ـابن سـنةـ)2009م(،ـوسـليمـخيرانيـفيـجامعة

وعبدـالقادرـياشيـفيـجامعةـوهرانـبالجزائرـسنةـ)0)20م(.
مطبوعـقديماـوحديثا،ـفمنـطبعاتهـالقديمةـطبعةـالمطبعةـالعامرةـالعثمانيةـسنةـ)309)هـ(،ـ )3ـ(

ومنـطبعاتهـالحديثةـطبعةـدارـالبشائرـسنةـ)2003م(ـبتحقيقـعمادـالزين.
حققتهـسعادـآمنةـالبوعنانيـفيـرسالتهاـللماجستيرـالمقدمةـإلىـجامعةـوهرانـبالجزائرـسنةـ )4ـ(

)998)م(.ـ
حققـهـالدكتـورـعبدـالقـادرـبنـعبدـالرحمنـالسـعديـباسـمـتعليقةـسـنيةـعلىـحـلـألفاظـ )5ـ(

اآلجرومية،ـوحققهـأيضاـالدكتورـمختارـبوعناني.



ــ رشحـاآلجروميةـللشيخـخالدـاألزهري 28 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـالمالكـيـ)ت853هـ())(،ـ ـالغرناطيـاألندلسـي ـإسـماعيل ـبن ـبنـمحمد محمد
وهوـأوسعـمنـالشرحـالاحق.

المسـتقلـبالمفهوميـةـفيـحـلـألفـاظـالجرومية،ـلشـمسـالديـنـالراعيـ )6ـ(
)ت853هـ()2(.

الدرةـالمضيةـ]فيـشـرحـالجرومية[،ـلمحمدـبنـأحمدـبنـعمرـبنـشـرفـ )7ـ(
القاهري،ـالمعروفـبالَقَرافِيـ)ت867هـ()3(.

شـرحـشـمسـالدينـأبـيـالعـزمـمحمدـبـنـمحمدـبنـيوسـفـالَحـَاِويـ )8ـ(
)ت883هـ()4(.

ـالشافعيـ ـالدمشقي ـالنووي ـالدين ـبرهان ـبنـمحمد ـإبراهيم ـبن ـإبراهيم شرح )9ـ(
)ت885هــتقريبا()5(.

الشرحـالمطولـألحمدـبنـأحمدـبنـعليـبنـزكرياـشهابـالدينـالُجَديِِّديـ )0)ـ(
البدرانيـالشافعيـ)ت888هـ(.

حققـهـصالحـمحمدـضوـالشـريفـفيـرسـالتهـللماجسـتيرـالمقدمةـلكليـةـاآلدابـبجامعةـ ))ـ(
الفاتحـبطرابلسـليبياـسنةـ)2004م(.

طبـعـفيـدارـالنوادرـببيروتـبتحقيقـأحمدـمحمدـجاد،ـالطبعةـاألولىـ)433)هـ(ـالموافقـ )2ـ(
)2)20م(.

قالـبدرـالدينـالقرافي:ـ»وكتبـشرحاـعلىـالجروميةـلطيفاـمختصرا،ـسماهـالدرةـالمضية«.ـ )3ـ(
توشيحـالديباجـوحليةـاالبتهاجـ)ص68)(.

حققهـالدكتورـمحمدـحسـنـعثمانـحسـنـفيـرسـالتهـللماجسـتيرـفيـجامعةـاألزهرـسـنةـ )4ـ(
)987)م(،ـوحققهـأيضاـعنايةـاهللـبنـفقيرـاهللـالبلوشيـفيـرسالتهـللماجستيرـالمقدمةـلكليةـ

اللغةـالعربيةـفيـالجامعةـاإلساميةـبالمدينةـالمنورةـسنةـ)995)م(.
الضوءـالامعـللسخاويـ))/8(. )5ـ(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29 قسمـالدراسة 

الشرحـالمختصرـللُجَديِِّديـ)ت888هـ())(. )))ـ(
نُْهوِريـاألزهريـالضريرـ ـالسَّ ـاهللـبنـعلي ـبنـعبد ـالحسـنـعلي ـأبي شـرح )2)ـ(

المالكيـ)ت889هـ()2(.
نُْهوِريـ)ت889هـ()3(. الشرحـالصغيرـللسَّ )3)ـ(

شـرحـأبـيـالحسـنـعلـىـبـنـمحمـدـبـنـعلـيـالَقَلَصـاِديـالمالكـيـ )4)ـ(
)ت)89هـ()4(.

َخاِويـ)ت893هـ(ـ شرحـأبيـبكرـبنـعبدـالرحمنـبنـمحمدـزينـالدينـالسَّ )5)ـ(
وهوـشقيقـالحافظـشمسـالدينـالسخاوي)5(. 

ـبنـيوسفـ ـاهللـمحمد ـابنـآجروم،ـألبيـعبد ـالمنظومـفيـشرحـقواعد الدر )6)ـ(
ـالتلمسانيـ)ت895هـ()6(. ـالحسني نُوسي السَّ

المأموميـةـ)فـيـشـرحـالجرومية(،ـلشـمسـالدينـمحمدـبـنـمحمدـبنـ )7)ـ(
َمْيثِيـالحنفيـ)ت895هـ()7(. محمدـالبخاريـالحسنيـالرُّ

قالـالسـخاوي:ـ»عملـعلىـالجروميةـشـرحاـمطوالـومختصراـلمـيكمـا«.ـالضوءـالامعـ ))ـ(
.)2(7/((

حققهـالدكتورـمحمدـخليلـعبدـالعزيزـشـرفـفيـدارـالسـامـبالقاهرة،ـالطبعةـاألولىـسـنةـ )2ـ(
)427)هـ(ـالموافقـ)2006م(.

قالـالسخاوي:ـ»عملـشرحينـللجروميةـفيـالعربية،ـكتباـعنه«.ـالضوءـالامعـ)250/5(. )3ـ(
توشيحـالديباجـوحليةـاالبتهاجـلبدرـالدينـالقرافيـ)ص7))(. )4ـ(

قالـالسخاوي:ـ»كتبـشرحاـعلىـالجرومية«.ـالضوءـالامعـللسخاويـ)))/45(. )5ـ(
قالـتلميذهـالمالي:ـ»رأيتهـبخطهـمكما«.ـمقدمةـرسائلـاإلمامـمحمدـبنـيوسفـالسنوسيـ )6ـ(

للدكتورـعبدـالكريمـقبولـ)ص26(.
قـالـالسـخاوي:ـ»لهـشـرحـعلـىـالجروميـةـسـماهـالمأمومية«.ـالضـوءـالامعـللسـخاويـ )7ـ(

.)223/9(



ــ رشحـاآلجروميةـللشيخـخالدـاألزهري 30 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرحـأحمدـبنـيوسفـعليـالُبُرلُِّسيـالمعروفـباألَُقْيطِعـ)ت)90هـ())(. )8)ـ(

شرحـداودـبنـعليـبنـمحمدـالَقْلَتاِويـالمالكيـاألزهريـ)ت902هـ()2(. )9)ـ(
شرحـشمسـالدينـأبيـالجودـمحمدـبنـإبراهيمـبنـعبدـالرحيمـاألنصاريـ )20ـ(

ـالشافعيـ)ت902هـ()3(. الخليلي

منهج املؤلف يف كتابه:

يمكنـتلخيصـمنهجـاألزهريـفيـكتابهـفيـاآلتي:

قدمـلكتابهـبمقدمةـضمنهاـعدداـمنـاإلشـاراتـالباغية،ـوذكرـفيهاـسـببـ ))ـ(
تأليفـالكتابـوبعضـمنهجهـفيه.

مزجـشـرحهـبالمتنـمزجا،ـبحيثـالـيتميزـالمتنـمنـالشـرحـإالـبجعلهـبينـ )2ـ(
أقواسـأوـكتابتهـبلونـمغاير،ـونحوـذلك.

ـأواخرـبعضـكلماتـ فيـبعضـالمواطنـأدىـامتزاجـالشرحـبالمتنـإلىـتغيير )3ـ(
المتن؛ـإماـلتغيرـاإلعراب،ـأوـلدفعـالتقاءـالساكنين.ـ

جاءـشرحهـمتوسطا،ـوهوـأقربـإلىـالقصرـمنهـإلىـالطول.ـ )4ـ(
عباراتهـفيـمواضعـعديدةـتشبهـعباراتـالمتونـالـالشروح. )5ـ(

يرجعـبعضـمسـائلـاآلجروميةـوالتعريفاتـالتـيـارتضاهاـصاحبـالمتنـ )6ـ(
إلىـأصولها.

الضوءـالامعـللسخاويـ)248/2(. ))ـ(
قالـبدرـالدينـالقرافيـنقاـعنـالداودي:ـ»شـرحـألفيةـالنحوـوالجرومية«.ـتوشـيحـالديباجـ )2ـ(

وحليةـاالبتهاجـ)ص82(.
ـ»لهـتصانيفـمنهاـرشحـاجلرومية«.ـشذراتـالذهبـيفـأخبارـمنـذهبـ)0)/22(. قالـابنـالعامد: )3ـ(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31 قسمـالدراسة 

يتفننـفيـالعبارةـأحيانا،ـوينوعـألفاظهـتسهياـللمبتدئ. )7ـ(

يمثلـللمسائلـالتيـيذكرهاـويعربـاألمثلةـأوـالشاهدـمنهاـعندـالحاجة. )8ـ(

ربماـضبطـبعضـالكلماتـالمشكلةـبالحروف. )9ـ(

يعزوـبعضـاألقوالـإلىـأصحابهاـمنـعلماءـالنحوـالمتقدمينـكسـيبويه،ـ )0)ـ(
والمتأخرينـكابنـمالك.

قدـيتطرقـلبعضـالتعلياتـالنحوية. )))ـ(

يشيرـإلىـالخافـفيـالمسائلـالعلميةـإنـوجد. )2)ـ(

يذكرـالراجحـعندهـفيـبعضـالمسائلـالخافية. )3)ـ(

قدـيجملـماـبسطهـفيـخاصةـيسيرةـفيـاآلخر،ـفيقولـمثا:ـوحاصلـماـ )4)ـ(
تقدم،ـثمـيذكرـالبابـملخصا.

راعىـحالـالمبتدئينـوأحالـعلىـالمطوالتـفيـأكثرـمنـموضع. )5)ـ(

لمـيحلـعلىـأيـكتابـآخرـمنـمصنفاتهـالنحوية. )6)ـ(

الـيشيرـإلىـاختافـنسخـالمتن. )7)ـ(

االسـتداللـوالتمثيلـباآلياتـالقرآنيةـكثيـر،ـوباألحاديثـالنبويةـواآلثارـ )8)ـ(
قليل،ـوبالشواهدـالشعريةـمتوسط.

ـالبيتـ ـيقتصرـعلىـصدر ـإلىـأصحابها،ـوقد ـالشـعرية ـينسـبـالشواهد ال )9)ـ(
أوـعجزه.

ختمـكتابهـبخاتمةـذكرـفيهاـسنةـاالنتهاءـمنـالكتاب.ـ )20ـ(



ــ رشحـاآلجروميةـللشيخـخالدـاألزهري 32 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مزايا الرشح واملؤاخذات عليه:

لشرحـالشيخـخالدـعلىـاآلجروميةـمزاياـعديدةـمنها:

ـالعلمية. مكانةـمؤلفه ))ـ(

مقدمةـالكتابـالمتضمنةـلبعضـالصورـالباغيةـالجميلة. )2ـ(

مراعاتهـلحالـالمبتدئينـفيـالشرحـوعرضـالمسائل. )3ـ(

ـالوسط. )4ـ(حجمه

المزجـبينـالمتنـوالشرحـمزجاـبديعاـالـيتبينـبهـالمتنـغالباـإالـبتمييزه. )5ـ(

ـبالتعريفاتـوالتقسيمات. االهتمام )6ـ(

االهتمامـبضربـاألمثلة. )7ـ(

عزوـبعضـالمسائلـللمدارسـالنحوية،ـوالنقلـعنـالعلماءـالسابقين. )8ـ(

وجودـتطبيقاتـإعرابيةـفيـثناياـالشرح. )9ـ(

ـبعضـ ـالماتنـوتتبِعـعثراتـالمتن،ـوتأويُل ـاالسـتدراكـعلى عدمـمحاولة )0)ـ(
العباراتـالموهمةـبماـيتوافقـمعـالسائدـالراجحـعندـالعلماء.

ومعـهذاـكلهـلمـيخلـالكتابـمنـبعضـالماحظات،ـومنها:ـ

ـالتيـقدـالـتكونـمألوفةـ ـبعضـاأللفاظـوالمصطلحـاتـالمنطقية اسـتخدام ))ـ(
لدىـالمبتدئين،ـوتداخلـبعضـهذهـالمصطلحات.

عدمـاالهتمامـبالتعريفاتـاللغوية. )2ـ(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33 قسمـالدراسة 

ـبأمثلةـصاحبـ ـففيـبعضـاألبوابـاكتفى ـالمذكورة، ـاألمثلة التباينـفيـعدد )3ـ(
اآلجرومية،ـوفيـبابـالنعتـمثاـتجاوزـعددـاألمثلةـسبعينـمثاال.

عدمـاالهتمامـبفروقـنسخـالمتنـالـسيماـفيـبعضـالمواطنـالتيـتضمنتـ )4ـ(
زياداتـعلىـماـاعتمده.

ـالكتابـوالـصاحبه،ـفشرحـاآلجروميةـللشيخـ وهذاـكلهـالـيؤثرـفيـمكانة
خالدـيظلـتاجـشروحـاآلجرومية.

الثناء عىل الكتاب:

أثنىـالناسـعلىـالكتابـثناءـحسنا،ـومنـذلك:

ـعلىـالجروميةـ قالـابنـالعمادـوهوـيعددـبعضـمصنفاتـاألزهري:ـ»وشرحا ))ـ(
نافعا«))(.

قالـالدجاني:ـ»كانـشرحـالعالمـالعامةـوالحبرـالبحرـالفهامةـالشيخـخالدـ )2ـ(
ـباآلجرومية،ـشرحاـقدـحوىـ ـالموسومة ـالسـنيةـللمقدمة ـالفضائل األزهريـذي
مـعـلطافتهـنفائسـالدررـومحاسـنـالغـرر،ـوأضحىـرياضـعلـمـيانعةـالثمار،ـ
ـبعلمـه،ـمعـماـتراهـمنـ ـاألقطـار،ـوانتفعتـأئمة وطـارـصيـبـنفعهـكاألمطارـفي
ـالبيانـوقيدـشواردهـ ـالفنـللمبتدئـعلىـمنصة ـقدـجلىـعرائسـهذا لطيفـحجمه

ـالتبيان«)2(. بأوضح

وقالـإدواردـفنديك:ـ»هوـمنـأحسنـالشروح«)3(. )3ـ(

شذراتـالذهبـفيـأخبارـالذهبـالبنـالعمادـ)0)/39(. ))ـ(
الكواكبـالدريةـعلىـشرحـالشيخـخالدـلآلجروميةـ)ق2أ(. )2ـ(

اكتفاءـالقنوعـبماـهوـمطبوعـ)ص304(. )3ـ(
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عناية العلامء بالكتاب:

لشـرحـاألزهريـعلىـاآلجروميـةـمكانةـعليةـعندـالعلمـاء،ـوقدـتنوعتـ
وسـائلـاالهتمامـبهذاـالشـرح،ـفقرأهـماـالـيحصىـمنـالطلبةـودرسـهـعددـكبيرـ

منـالعلماء،ـواستفادـمنهـمنـجاءـبعدهـمنـالشراح.

ومـنـمظاهـرـاهتمامـالعلمـاءـبهذاـالشـرحـواحتفائهمـبهـوضـعـعددـمنـ
ـالحواشـيـفاقـتـفيـكثرتهاـ ـالشـرحـبعددـكبيرـمن الحواشـيـعليـه،ـفتميزـهذا

شروحـبعضـالمتونـالمشهورة،ـومنـتلكـالحواشي:
ـبنـإسماعيلـ ـلشهابـالدينـأبيـبكر نَوانيةـعلىـشرحـاآلجرومية، ـالشَّ الفوائد ))ـ(

نَـَوانيـ)ت9)0)هـ())(. الشَّ
ـبكرـ ـالعربيـة،ـألبي ـنَوانيةـعلىـشـرحـاآلجروميـةـفيـعلم ـالشَّ ـالدرة تعليـق )2ـ(

نَـَواني،ـوهوـمختصرـاألول)2(. الشَّ
الـدررـالفرائدـعلىـشـرحـاآلجروميةـللشـيخـخالد،ـألحمـدـبنـمحمدـبنـ )3ـ(

َلبِيـ)ت)02)هـ()3(. أحمدـبنـيونسـالشَّ

حققهـالدكتورـضياءـالدينـفهمىـمحمدـفيـرسالتهـللدكتوراةـالمقدمةـإلىـكليةـاللغةـالعربيةـ ))ـ(
بجامعةـالزقازيقـسنةـ)2006م(.

حققـفيـرسـالةـعلميةـللحصولـعلىـدرجةـالماجسـتيرـمنـكليةـدارـالعلومـبالقاهرة،ـوذكرـ )2ـ(
األستاذـمحمدـتبركانـفيـكتابهـ»اإلعرابـعنـمتنـابنـآجرومـفيـقواعدـاإلعراب«ـمختصراـ
لهـاسـمه:ـ»اللؤلؤةـالسـنيةـتلخيصـتعليقـالدرةـالشـنوانيةـعلىـشـرحـاآلجرومية«،ـوأحالـ

علىـفهرسـاألزهريةـ))/6)4ـنحوـ8)82)3(.
نسبةـالحاشيةـفيـفهرسـدارـالكتبـ)ص08)(ـألحمدـبنـمحمدـالشلبيـالمتوفىـسنةـنيفـ )3ـ(
وعشـرينـوألف،ـوأماـفيـالنسـخةـاألزهريةـفقدـنسبهـالناسخـفيـصفحةـالعنوانـألحمدـبنـ
ـأنهاـتعليقاتـ ـابنـصاحبـالحاشـية ـالمقدمةـعلىـلسـان ـالشـلبي،ـوجـاءـفي يونـسـالحنفي
جمعهاـمماـكتبهاـأبوهـعلىـنسختهـمنـشرحـاآلجرومية،ـوقدـوصفهـبالمرحوم،ـوجاءـفيـ=
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نـالبكريـالصديقيـالشافعيـالمكيـ حاشـيةـمحمدـعليـبنـمحمدـبنـَعاَّ )4ـ(
)ت057)هـ())(.

ـالحنفيـ ـالنَّْبتِيتِي ـالقادر ـلعليـبنـعبد ـفيـحلـشرحـاآلجرومية فتحـربـالبرية )5ـ(
المصريـاألزهريـ)ت060)هــأوـبعدهاـبقليل()2(.

حاشيةـالشيخـيوسفـالِفيِشيـالمالكيـ)ت)06)هـ()3(. )6ـ(

حاشـيةـشـهابـالديـنـأحمـدـبـنـأحمـدـبـنـسـامةـالَقْلُيوبِيـالشـافعيـ )7ـ(
)ت069)هـ()4(.

الفوائدـاألُْجهوريةـعلىـشـرحـالمقدمةـاآلجرومية،ـلعبدـالبرـبنـعبدـاهللـبنـ )8ـ(
محمدـبنـعليـاألُْجهوريـالشافعيـالبرهانيـ)ت070)هـ()5(.

ـالشـلبيـوأنـهـجردهاـسـنةـ)7)0)هـ(،ـ ـابنـالشـيخ آخرهـاـأنـجامعهـاـهـوـمحمدـبنـعلي ـ=
ـالمتوفىـ ـاألزهري ـالشـيخـخالـد ـالجدـتلميذ ـأمـأحمد ـالحفيد ـالكتابـألحمـد فليحـررـهـل
سـنةـ)947هـ(ـوهوـظاهرـماـفيـالنسـخةـاألزهرية،ـوالحاشـيةـمنسـوبةـللحفيدـفيـكشـفـ
الظنونـلحاجيـخليفةـ)797/2)(ـوهديةـالعارفينـإلسـماعيلـباشـاـالبغداديـ))/53)(ـ
ومعجمـالمؤلفينـلعمرـكحالةـ)78/2(،ـومنسـوبةـللجـدـفيـاألعامـللزركليـ))/276(ـ
ـاسـمهـعليـبنـمحمدـتوفيـسـنةـ)0)0)هـ(ـوأنـ ـالزركلـيـأنـلـهـحفيداـجمعـفتاواه وذكـر

حاشيةـاآلجروميةـجردهاـولدهـمحمدـسنةـ)7)0)هـ(.ـ
يوجدـمنهاـنسخةـخطيةـفيـمكتبةـمكةـالمكرمةـبرقمـ)67)ـعلومـعربية(. ))ـ(

حققهـالدكتورـمحمدـإبراهيمـعليـحاجيـفيـرسالةـعلميةـمقدمةـإلىـكليةـاللغةـالعربيةـفيـ )2ـ(
جامعةـاإلمامـمحمدـبنـسعود.

حققهاـاألستاذـحممدـلقديـيفـرسالةـعلميةـللحصولـعىلـدرجةـاملاجستريـمنـجامعةـاجلزائر.ـ )3ـ(
نسخهـالخطيةـكثيرة،ـوهيـحاشيةـقيمةـينبغيـاالهتمامـبها. )4ـ(

منـنسخهـالخطيةـنسخةـمكتبةـمسجدـالسيدةـزينبـفيـالقاهرة،ـبرقمـ)735)(،ـونسخةـفيـ )5ـ(
جامعةـبرنستونـبرقمـ)3598ـقسمـيهودا(.
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حاشـيةـالشـيخـمحمدـالملقبـبمحاسـنـالنحـوي، وهيـحاشـيةـموجزةـ )9ـ(
نفيسة،ـوممنـنقلـعنهاـوعزاـإليهاـالوفائيـوالمدابغي))(.

الدرةـالسـنيةـعلىـحلـألفاظـالشـيخـخالدـواآلجرومية،ـألبيـحامدـعبدـ )0)ـ(
المعطـيـالضريرـالمالكيـاألزهـريـالَوَفاِئيـ)توفيـبعـدـ079)هـ(،ـوهيـمنـ
جمعـتلميذهـعبدـالكريمـبنـمحمدـبنـعبدـاهللـبنـرمضانـالسـكندريـالشـهيرـ

بالدريـالَوَفاِئيـاألزهري)2(.
ـبنـ هدايةـربـالبريةـلحلـتراكيبـالشيخـخالدـعلىـاآلجرومية،ـإلبراهيم )))ـ(

وهائيـالمالكيـ)ت080)هـ()3(. محمدـالسُّ
ـالشيخـخالدـلآلجرومية،ـليوسفـبنـ ـالقرشـيةـعلىـشرح ـالمضية الفوائد )2)ـ(

محمدـبنـيوسفـالقرشيـالمحليـالشافعيـ)أتمهاـسنةـ097)هـ()4(.
حواشيـعلىـشرحـاآلجروميةـلمحمدـالَخْلَوتيـ)القرنـالحاديـعشر()5(. )3)ـ(

حاشيةـعبدـالرحمنـبنـمحمدـالعاريـاألَِريحاويـ)ت28))هـ()6(. )4)ـ(

لهـنسخةـخطيةـفيـمكتبةـمسجدـالسيدةـزينبـفيـالقاهرة،ـبرقمـ))294(. ))ـ(
حققـتـفيـثاثـرسـائلـعلميةـ)ماجسـتير(ـفيـكليـةـاللغةـالعربيةـفيـالجامعةـاإلسـاميةـ )2ـ(

بالمدينةـالمنورة.
يوجدـمنهـنسـخةـخطيةـفيـمكتبةـجامعةـالملكـسـعود،ـبرقمـ)9)5(ـوبأثنائهاـنقص،ـوجاءـ )3ـ(

فيـآخرـالنسخةـأنـمؤلفهـفرغـمنهـسنةـ)024)هـ(ـفليحررـمعـتاريخـالوفاة.
يوجدـمنهاـنسـخةـخطيةـفيـمكتبةـمشـيخةـاألزهرـبرقمـ)74ـمجاميع(ـمنـورقةـ)209(ـإلىـ )4ـ(

.)276(
فهرسـالمخطوطاتـالعربيةـقسمـيهوداـالتابعـلمجموعةـجاريتـفيـمكتبةـجامعةـبرنستونـ )5ـ(

)ص309(ـوالمخطوطـبرقمـ)3599(.ـ
ذكرهـالشـيخـعبدـاهللـبنـمحمدـالحبشـيـفيـجامعـالشروحـوالحواشيـ))/23(ـوذكرـنقاـ )6ـ(

عنـبروكلمانـ)6/7)4(ـأنـنسخةـخطيةـمنهـتوجدـفيـميونيخ.
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حاشـيةـالجوهـري،ـلعبـدـاهللـبـنـعبـدـالغفـورـالمعـروفـبالجوهـريـ )5)ـ(
)ت37))هـ())(.

ـنَوانيـالشافعيـ حاشـيةـالشيخـمحمدـبنـسـليمـبنـأحمدـبنـمزروعـالشَّ )6)ـ(
ـتأليفهـاـسـنةـ ـالهجـريـ)فـرغـمـن ـالثانـيـعشـر ـالقـرن األزهـري،ـمـنـعلمـاء

30))هـ()2(.
ـالمنطاويـ ـالشافعيـاألزهري ـبنـأحمد ـبنـعلي ـالَمَدابِِغيـحسـن حاشـية )7)ـ(

)ت70))هـ()3(.
حاشيةـمحمودـبنـعبدـالعزيزـالتونسيـ)ت202)هـ()4(. )8)ـ(

نَْتَداِئـيـ)فـرغـمنهـاـسـنةـ حاشـيةـأبـيـالنجـا،ـلمحمـدـبـنـمجاهـدـالطَّ )9)ـ(
223)هـ()5(.

ـالشـيخـخالدـعلىـاآلجروميةـلحسينـسليمـ الكواكبـالدريةـعلىـشـرح )20ـ(
َجانيـالشافعيـ)ت274)هـ()6(. الدَّ

سلكـالدررـفيـأعيانـالقرنـالثانيـعشرـ)99/3(،ـولمـأقفـعليهـمطبوعاـأوـمخطوطا. ))ـ(
فهـرسـالكتبـالموجـودةـبالمكتبةـاألزهريـةـ)65/4)(ـوفيهـأنـالنسـخةـبأولهاـنقصـفيـ )2ـ(

)82(ـورقة.
ـالعلوانيـفيـ ـاألستاذـقاسمـمخلفـعبيد ـبابـاألفعال ـإلى ـأولها ـالحاشـيةـمن حققـقسـماـمن )3ـ(

رسالةـعلميةـ)ماجستير(ـفيـكليةـالعلومـاإلساميةـبجامعةـبغداد.
ذكرهـالشـيخـعبدـاهللـبنـمحمدـالحبشـيـفيـجامعـالشروحـوالحواشـيـ))/23(ـوذكرـأنهـ )4ـ(

مخطوطـبالمكتبةـاألحمديةـبتونسـبرقمـ)5430(.
ـبرشحـشواهدـهذهـ ـاحلاشـيةـكامـقام ـاإلنبايبـتقريرـمطبوعـعىلـهذه طبعتـمرارا،ـوللشـيخـحممد )5ـ(
ـ»كشفـالدجىـعنـشواهدـأيبـالنجا«. ـالشيخـأمحدـبنـاألمنيـالشنقيطيـيفـكتابـأسامه: احلاشية
ـأزهرية،ـونسخةـ ـنسخـخطية ـاثنتانـوثاثونـسنة،ـوتوجدـمنهاـعدة أتمهاـسنةـ)234)هـ(ـوله )6ـ(

أخرىـفيـمكتبةـجامعةـاإلمامـمحمدـبنـسعودـبرقمـ)3470(.



ــ رشحـاآلجروميةـللشيخـخالدـاألزهري 38 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـالدجانيـمعـ ـالطيبي،ـوهيـحاشـيةـمختصـرةـعنـحاشـية حاشـيةـسـليم ))2ـ(
إضافةـماـتيسرـمنـالفوائد))(.

حاشـيةـالشـيخـمحمـدـعبـدـالحـيـالشـيبينيـالشـافعيـ)أتمهـاـسـنةـ )22ـ(
238)هـ()2(.

حاشيةـمحمدـاإِلْبراشيـ)فرغـمنهاـسنةـ246)هـ()3(. )23ـ(

حاشـيةـالحلوانـي،ـوهوـعلـيـبنـعليـبنـحسـنـالحلوانيـ)أتمهاـسـتةـ )24ـ(
255)هـ()4(.

الحواشـيـالسـنيةـفيـشـرحـألفاظـاآلجروميـة،ـلبكرـبنـالشـيخـمحمدـ )25ـ(
ـالبغدادي)5(. ْحبِي الرَّ

تقريرـاليافيـعلىـشـرحـالشيخـخالدـاألزهريـعلىـاآلجرومية،ـلمحمدـ )26ـ(
ابنـمنصورـاليافيـالحنفيـ)القرنـالثالثـعشر()6(. 

ـالقيومـفيـحلـشرحـاألزهريـعلىـمقدمةـ ـالجوهريـمنـفتحـالحي العقد )27ـ(

ـالشـافعي،ـوتاريخـ ـبعزرم ـالشـهير ـالحاجـعلي ـبخطـمحمدـفارسـبن ـنسـخةـخطية توجدـمنه ))ـ(
نسخهاـسنةـ)274)هـ(.

يوجدـمنهاـنسخةـخطيةـفيـمكتبةـمسجدـالسيدةـزينبـبالقاهرةـبرقمـ)322(. )2ـ(
ـبرقمـ)084)/98270(.ـ ـورقة، ـفيـ)72)( ـاألزهر ـمشيخة ـفيـمكتبة ـنسخةـخطية ـمنها توجد )3ـ(
توجدـمنهاـنسخةـخطيةـفيـمكتبةـمشيخةـاألزهرـفيـ)275(ـورقة،ـبرقمـ)044)/9)85(. )4ـ(
ذكـرهـالشـيخـعبدـاهللـبـنـمحمدـالحبشـيـفيـجامعـالشـروحـوالحواشـيـ))/25(ـضمنـ )5ـ(
حواشـيـشرحـاألزهريـوذكرـأنهـمخطوطـبمكتبةـالشـيخـعبدـالقادرـالجيانيـببغدادـبرقمـ

)2)0)هـ(ـوظاهرـاالسمـأنهاـحواشـعلىـالمتنـالـالشرح،ـفليحرر.
فهرسـالكتبـالعربيةـالموجودةـبدارـالكتبـالمصريةـ)88/2(. )6ـ(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 39 قسمـالدراسة 

ـَلِميـالِمْرداسـيـالمعروفـبابنـ ابنـآجروم،ـألحمدـبنـمحمدـبنـحمدونـالسُّ
الحاجـ)ت6)3)هـ())(.

ـالحميدـبنـ ـالشـيخـخالد،ـللشـيخـعبـد ـالفوائـدـلتحصيلـشـرح تسـهيل )28ـ(
إبراهيمـالشرقاويـالشافعيـ)ت5)3)هــأوـبعدها()2(.

ـالرحيمـ ـللشيخـعبد ـالشيخـخالد، ـالطارفـوالتالدـعلىـشرحـالعامة فوائد )29ـ(
ابنـعبدـالرحمنـبنـمحمدـالسيوطيـالَجْرجاويـالمالكيـ)ت342)هـ()3(.

حاشـيةـنورـالدينـالنجاريـالشافعيـعلىـمواضعـمنـشرحـالشيخـخالدـ )30ـ(
األزهريـعلىـاآلجرومية)4(.

ـلخالدـ ـالعربيـة حاشـيةـعلـىـديباجـةـشـرحـاآلجروميةـفـيـأصولـعلـم ))3ـ(
األزهـري،ـمـنـتأليـفـيوسـفـبـنـبـركاتـالبلقطـريـاالسـكندريـ)تـبعدـ

)3))هـ(،ـوهيـحاشيةـعلىـمقدمةـشرحـاألزهري)5(.

وقدـشـرحـشـواهدـالشـرحـالشـيخـعثمانـالمصريـاألزهريـالشهيرـ
بالشـاميـفـيـكتابه:ـشـرح شـواهد المبانـي على شـرح اآلجرومية للشـيخ 

خالد)6(.

ـالدكتورـغـازيـعليـحـواسـلنيلـدرجـةـالدكتوراةـمـنـجامعةـ مطبـوعـمـرارا،ـكمـاـحققـه ))ـ(
الموصل.

طبعـبالمطبعةـالكبرىـاألميريةـببوالقـسنةـ)3)3)هـ(. )2ـ(
طبعتـسنةـ)8)3)هـ(ـبالمطبعةـالعامرةـاألدبيةـبالقاهرة. )3ـ(

يوجدـمنهـنسخةـخطيةـفيـمكتبةـمشيخةـاألزهرـفيـ)32(ـورقة،ـبرقمـ)28700/2372(. )4ـ(
يوجدـمنهاـنسخةـخطيةـفيـمكتبةـالحرمـالنبويـفيـأربعـأوراق،ـبرقمـ))239(. )5ـ(

مخطوطـفيـدارـالكتبـالمصريةـبرقمـ)39م(. )6ـ(
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طبعاته:

منـصورـاالعتناءـبشرحـالشيخـخالدـعلىـاآلجروميةـكثرةـطبعاته،ـوكانـ
هذاـالشـرحـمنـأوائلـالكتبـالتيـطبعتـمعـبداياتـظهورـالمطابعـفيـالوطنـ
العربـي،ـفطبـعـطبعـاتـمفردةـقديمـةـوحديثـة،ـوربماـوجدـفـيـهامشـبعضـ
الطبعاتـكتابـأوـكتبـأخرى،ـكماـطبعـالشـرحـفيـهوامشـحواشـيـالكتابـ

المطبوعة.ـ

فمن أمثلة طبعات الشرح الموجودة على هوامش حواشي الكتاب:

طبعةـبهامشـحاشيةـأبيـالنجا،ـمنهاـطبعةـالمكتبةـاألزهريةـسنةـ)279)هـ(،ـ ))ـ(
والمطبعـةـالعامـرةـسـنةـ)298)هـ(،ـوقدـتوالىـطبعـالشـرحـفـيـهامشـتلكـ

الحاشيةـمراتـكثيرة.

ـالمسماةـ ـالحاج، ـالمعروفـبابن ـالسلمي ـابنـحمدون طبعةـبهامشـحاشـية )2ـ(
العقـدـالجوهريـمنـفتحـالحيـالقيومـفيـحلـشـرحـاألزهريـعلىـمقدمةـابنـ

آجروم،ـفيـمطبعةـالتقدمـالعلميةـفيـالقاهرةـسنةـ)324)هـ(.

طبعةـبهامشـحاشـيةـعبدـالحميدـالشـافعيـالشـرقاوي،ـالمسـماةـتسهيلـ )3ـ(
الفوائدـلتحصيلـشـرحـالشـيخـخالد،ـفيـالمطبعةـالكبرىـاألميريةـببوالقـسنةـ

)3)3)هـ(.

ـالطارفـ ـالمسـماةـفوائـد ـالجرجاوي، ـالسـيوطي ـبهامـشـحاشـية )4ـ(طبعـة
والتالـدـعلىـشـرحـالعامةـالشـيخـخالـد،ـفيـالمطبعـةـالعامرةـاألدبيةـسـنةـ

)8)3)هـ(.
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ومن أمثلة طبعات الشرح الذي وضع في هوامشها كتب أخرى:

طبعةـبوالقـسـنةـ)274)هـ(ـوبهامشـهاـرسالتانـللشـيخـزينيـدحان،ـ
األولىـرسالةـفيـجاءـزيد،ـوالثانيةـرسالةـفيـالمبنيات.

ومن أمثلة طبعات الشرح المفردة القديمة:

ـالصفتـيـفيـسـنةـ ـالرحمـن ـالشـيخـعبـد ـبوالقيـةـمفـردةـبتصحيـح طبعـة ))ـ(
))25)هـ(.

طبعةـدارـالطباعةـبتصحيحـالشيخـمحمدـقطةـالعدويـسنةـ)274)هـ(. )2ـ(

طبعةـبوالقيةـمفردةـبتصحيحـالشـيخـإبراهيمـعبدـالغفارـسنةـ)290)هـ(،ـ )3ـ(
وهيـالطبعةـالمعتمدةـفيـالتحقيق.

طبعةـالمطبعةـالمحموديةـسنةـ)5)3)هـ(. )4ـ(

طبعةـمطبعةـالتقدمـالعلميةـسنةـ)325)هـ(. )5ـ(

ومن أمثلة طبعات الشرح المفردة الحديثة المحققة:

ـاألسـتاذـ ـالمغيني،ـوتقديم ـالمولـى طبعـةـبتحقيـقـأحمدـبـنـإبراهيمـعبـد ))ـ(
الدكتورـأحمدـآلـسـبالك،ـفيـالمكتبةـاإلسـاميةـبالقاهرة،ـسـنةـ)425)هــــ

2005م(.

ـالنورـ ـأحمـد،ـفيـمكتبـة ـبن ـإبراهيم ـبـن ـاهللـكريم ـأبـيـعبـد ـبتحقيـق طبعـة )2ـ(
اإلسامية،ـفيـأرضـالصومال،ـسنةـ)433)هــــ2)20م(.ـ

طبعـةـباعتناءـوتحقيقـنـزارـحمادي،ـفيـدارـاإلمامـابنـعرفةـبتونس،ـسـنةـ )3ـ(
)433)هــــ2)20م(.
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طبعةـبتحقيقـأبـيـداودـعبدـالمنعمـبنـعبدـالحميد،ـوتقديمـالدكتورـخالدـ )4ـ(
حسان،ـفيـدارـسبيلـالمؤمنينـبالقاهرة،ـ)435)هــــ4)20م(.

طبعـةـبتحقيـقـالدكتـورـزكريـاءـتوناني،ـفـيـدارـابـنـحزمـببيروت،ـسـنةـ )5ـ(
)436)هــــ5)20م())(.

ـ طبعةـبتحقيقـعادلـعبدـالمنعم،ـفيـدارـالطائعـبالقاهرة،ـسنةـ)437)هـــ )6ـ(
6)20م(.

ومن طبعات المستشرقين:ـ

ـأنـشرحـالشيخـخالدـعلىـاآلجروميةـ ـالمعارفـاإلسامية ـفيـدائرة ماـورد
.)2( Schnabelـطبعةـ،)طبعـفيـأمستردامـفيـهولنداـسنةـ)756)م

ومن الرسائل الجامعية:

تحقيـقـالباحثـأحمدـجيالـيـللكتابـفيـرسـالتهـالمقدمةـلنيلـدرجةـ
الماجسـتيرـمنـمعهـدـاللغةـواألدبـالعربيـبجامعةـتلمسـانـفيـالجزائرـسـنةـ

)6)4)هـ(ـالموافقـ)995)م()3(.

* * *

استفدتـمنـهذهـالطبعةـوطبعةـاألستاذـنزارـحماديـفيـبعضـالمواطن. ))ـ(
دائرةـالمعارفـاإلساميةـ)75/2(. )2ـ(

مقدمةـتحقيقـشرحـالمقدمةـاآلجروميةـللدكتورـزكرياءـتونانيـ)ص7)(. )3ـ(
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املبحث الثالث
بيان منهج التحقيق والتعريف بنسخه اخلطية

منهج التحقيق:

انتهجتـفيـتحقيقـالكتابـالمنهجـالتالي:

ـالنـصـالمختار،ـمعـعنايةـ ـاعتمدتـطريقة لـمـأتخذـنسـخةـخطيةـأصاـبل ))ـ(
خاصةـبالنسختينـ)أ(ـو)ب(.

األساسـفيـاعتمادـفروقـالنسخـهيـالنسخـالخطيةـوالنسخةـالمطبوعة. )2ـ(

ـفائدة. ـلزيادة ـللترجيحـأو ـاستعنتـبالحواشيـفيـبعضـمواطنـالمقابلة ربما )3ـ(

الـأذكرـجميعـفروقـالنسخـالـسيماـمعـالتفردـوالشذوذ. )4ـ(

إذاـاحتملتـالكلمةـأكثرـمنـوجهـإعرابيـاقتصرتـعلىـوجهـواحد. )5ـ(

جميعـالتعليقاتـتقريباـنقوالتـموثقةـالمصادر. )6ـ(

اقتصـرتـفيـالتعليقـاتـعلىـحواشـيـالكتاب،ـوالـألجـأـلغيرهاـإالـعندـ )7ـ(
ـالنصوصـ ـالشـعريةـوتوثيق الضـرورة،ـكالتعريـفـباألعامـوإعرابـالشـواهد

التيـيذكرهاـاألزهري.

إذاـأحلتـعلىـمصدرينـفيـنهايةـتعليقـفالغالبـأنـالتعليقـملفقـبينهما. )8ـ(

إذاـصدرـالتعليقـبـ»قال«ـفاـأتصرفـفيهـإالـببيانـواضح. )9ـ(
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إذاـلمـيصدرـالتعليقـبـ»قال«ـفالغالبـأيضاـأنهـنقلـمحض،ـوالـأتصرفـ )0)ـ(
ـألتزمـحينهاـ ـلذلك،ـولم ـإذاـدعتـالضرورة ـإالـقليا فيهـزيادةـونقصاناـواستبداال

ـالتصرف. التنبيهـعلى
قدـأستفيدـمنـنسخـخطيةـأخرىـلبعضـالحواشيـإذاـشككتـفيـسامةـ )))ـ(

العبارة،ـوالـأنبهـعلىـذلك.
أكتفـيـبالنقلـغالباـعنـالحاشـيةـاألقـدمـماـلمـيكنـفيـحاشـيةـالمتأخرـ )2)ـ(

سهولةـفيـالعبارةـأوـزيادةـفائدة.
للداللـةـعلىـالمحذوفـأسـتخدمـالتذكيرـوالتأنيثـكيفمـاـاتفق،ـفأقولـ )3)ـ(
ـأو:ـ»الـتوجد«ـ ـأوـقولهـونحوهـا، ـالمذكور ـأو ـاللفـظ ـيوجـد«ـوأعني: مثـا:ـ»ال

وأعني:ـالكلمةـأوـالجملةـأوـالعبارةـونحوها.
قمتـبتشـكيلـالشـرحـكاماـفيـصلبـالكتاب،ـوكذاـغالبـماـنسبـلهـ )4)ـ(

ـالحاشية. في
أبقيتـالمتنـمكتوباـبالحمرة،ـوماـعداهـُكتبـبالسواد. )5)ـ(

ـالمقام. ـيقتضيه ـمعـإعرابـما خرجتـاآلياتـالقرآنيةـواألحاديثـالنبوية، )6)ـ(
نسبتـالشواهدـالنحويةـلقائليهاـإنـعرفوا،ـمعـبيانـإعرابها. )7)ـ(

ـاالسـمـوالكنيةـوالنسـبة،ـ عرفـتـباألعـامـتعريفاـموجزاـيتضمنـغالبا: )8)ـ(
وسنةـالوفاة،ـومرجعينـمنـمراجعـالترجمةـلاستزادة.

استخلصتـمتنـاآلجروميةـمنـالشرحـوجعلتهـفيـمقدمةـالكتاب. )9)ـ(
ـإلىـالخافـالحاصلـبينـالنسخـفيـعدـبعضـالكلماتـواأللفاظـ الـأشير )20ـ(

منـالمتنـأوـمنـالشرح،ـوأعتمدـالراجحـالذيـدلـعليهـالدليلـكثرةـوقوة.
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النسخ املعتمدة يف التحقيق:

اعتمدتـفيـتحقيقـالكتابـعلىـسبعـنسخـخطيةـومطبوعةـواحدةـعلىـ
ـالتالي: النحو

النسخة األولى:ـوإليهاـاإلشارةـبالحرفـ)أ(،ـمصدرهاـالمكتبةـاألزهرية،ـ
ـالمالكي،ـ ـالشباسـي وتقـعـفيـ)33(ـورقة،ـوناسـخهاـمنصـورـبنـأحمدـجمعة
وتاريخـنسـخهاـسـنةـ)090)هـ(،ـوقدـذكرـالناسـخـأنهـكتبـالشرحـمنـنسخةـ

صحيحةـقوبلتـعلىـنسخةـمؤلفها.ـ

النسخة الثانية:ـوإليهاـاإلشارةـبالحرفـ)ب(،ـمصدرهاـمكتبةـبورصاـفيـ
تركيا،ـوتقعـفيـ)56(ـورقة،ـوناسـخهاـعبدـاللطيفـالجوينيـالشـافعي،ـوذكرـ

الناسخـفيـآخرهاـأنهاـمقابلةـحسبـالطاقةـعلىـخطـمؤلفهـحرفاـحرفا))(.

ـاألزهرية،ـ ـالمكتبة ـبالحرفـ)ز(،ـمصدرها ـاإلشارة النسـخة الثالثة:ـوإليها
وتقعـفيـ)40(ـورقة،ـوناسـخهاـأحمدـبنـخلفـبنـشاهينـبنـأحمدـبنـخلفـ

الطهويهيـالمالكي،ـوتاريخـنسخهاـسنةـ)270)هـ(.

النسـخة الرابعة:ـوإليهاـاإلشـارةـبالحـرفـ)س(،ـمصدرهاـمكتبةـجامعةـ
الملكـسـعودـبالريـاض،ـوتقعـفيـ)27(ـورقة،ـوناسـخهاـعمرـبنـعبدـالحليمـ

الملهود،ـوتاريخـنسخهاـسنةـ)079)هـ(.

النسـخة الخامسة:ـوإليهاـاإلشـارةـبالحرفـ)ع(،ـمصدرهاـمكتبةـمسجدـ
السيدةـزينبـبالقاهرة،ـوتقعـفيـ)45(ـورقة،ـوتاريخـنسخهاـسنةـ)58))هـ(.

لمـأسـتطعـقراءةـتاريخـنسـخهاـكاما،ـومرفقـفيـالنماذجـالمصورةـنصـالناسـخـفيـذلك،ـ ))ـ(
ووجدـفيـأولهاـأنهاـدخلتـفيـملكـأحدهمـبالشراءـالشرعيـسنةـ)039)هـ(.
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إدارةـ مصدرهـاـ )ك(،ـ بالحـرفـ اإلشـارةـ وإليهـاـ السادسـة:ـ النسـخة 
ـاإلسـاميةـ ـاألوقافـوالشـؤون المخطوطاتـوالمكتباتـاإلسـاميةـفيـوزارة
فـيـالكويـت،ـوتقعـفـيـ)30(ـورقة،ـوناسـخهاـمحمـدـصالحـبنـعبـدـاهللـبنـ

جوهر،ـوتاريخـنسخهاـسنةـ)29))هـ(.

النسـخة السـابعة:ـوإليهاـاإلشـارةـبالحـرفـ)ي(،ـمصدرهـاـدارـالكتبـ
ـالهوريني،ـ ـالشـيخـنصـر ـبالقاهـرة،ـوتقـعـفيـ)94(ـورقة،ـوناسـخها المصريـة
ـبخطـ ـتقييداتـوحـواشـكثيرة وتاريـخـنسـخهاـ)230)هــ(،ـوعلىـهوامشـها
ـبعضهـاـفوائـدـمنـه،ـواألخـرىـتضمنـتـنقـوالـعنـبعضـالشـروحـ ناسـخها،

والحواشي.

ـبتصحيحـالشيخـ ـالبوالقية لسنةـ)290)هـ( ـالطبعة واعتمدتـكذلكـعلى
إبراهيمـعبدـالغفار،ـوتقعـفيـ)48(ـصفحة.ـ

* * *
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النسخةـ)أ(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنسخةـ)ب(

       

النسخةـ)س(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنسخةـ)ز(
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ـــــالنسخةـ)ع(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنسخةـ)ك(
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املبحث الرابع
متن اآلجرومية

ُبـاْلُمِفيُدـبِاْلَوْضِع. ْفُظـاْلُمَركَّ اْلَكَاُم:ـُهَوـاللَّ

َوَأْقَساُمُهـَثَاَثٌة:ـاْسٌم،ـَوفِْعٌل،ـَوَحْرٌفـَجاَءـلَِمْعنًى.

ِم،ـَوُحُروِفـ َفااِلْسـُمـُيْعـَرُفـبِاْلَخْفِض،ـوالتَّنِْويـِن،ـَوُدُخوِلـاأْلَلِِفـَوالـاَّ
ُم،ـ ،ـَواْلَباُء،ـَواْلَكاُف،ـَوالاَّ اْلَخْفِض،ـَوِهَي:ـِمْن،ـَوإَِلى،ـَوَعْن،ـَوَعَلى،ـَوفِي،ـَوُربَّ

َوُحُروُفـاْلَقَسِم،ـَوِهَي:ـاْلَواُو،ـَواْلَباُء،ـَوالتَّاُء.ـ

اِكنَِة.ـ يِن،ـَوَسْوَف،ـَوَتاِءـالتَّْأنِيِثـالسَّ َواْلِفْعُلـُيْعَرُفـبَِقْد،ـَوالسِّ

َواْلَحْرُفـَماـاَلـَيْصُلُحـَمَعُهـَدلِيُلـااِلْسِم،ـَواَلـَدلِيُلـاْلِفْعِل.

ْعَراِب َباُب اإْلِ

اِخَلِةـَعَلْيَها،ـَلْفًظاـ ـالدَّ ـاْلَعَواِمِل ـاْلَكِلِم؛ـاِلْختَِاِف ـَأَواِخِر ْعَراُب:ـُهَوـَتْغِييُر اإْلِ
َأْوـَتْقِديًرا.ـ

َوَأْقَساُمُهـَأْرَبَعٌة:ـَرْفٌع،ـَوَنْصٌب،ـَوَخْفٌض،ـَوَجْزٌم.

ْفُع،ـَوالنَّْصُب،ـَواْلَخْفُض،ـَواَلـَجْزَمـفِيَها.ـ َفِلأْلَْسَماِءـِمْنـَذلَِك:ـالرَّ

ْفُع،ـَوالنَّْصُب،ـَواْلَجْزُم،ـَواَلـَخْفَضـفِيَها. َولأِْلَْفَعاِلـِمْنـَذلَِك:ـالرَّ
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ْعَراِب َباُب َمْعِرَفِة َعاَلَماِت اإْلِ

ُة،ـَواْلَواُو،ـَواأْلَلُِف،ـَوالنُّوُن.ـ مَّ ْفِعـَأْرَبُعـَعَاَماٍت:ـالضَّ لِلرَّ

ْفِعـفِـيـَأْرَبَعِةـَمَواِضَع:ـفِيـااِلْسـِمـاْلُمْفَرِد،ـ ُةـَفَتُكـوُنـَعَاَمًةـلِلرَّ مَّ ـاـالضَّ َفَأمَّ
ـالِِم،ـَواْلِفْعـِلـاْلُمَضاِرِعـالَّـِذي َلْمـَيتَِّصْلـ َوَجْمـِعـالتَّْكِسـيِر،ـَوَجْمِعـاْلُمَؤنَِّثـالسَّ

بِآِخِرِهـَشْيٌء.ـ

ـالِِم،ـ ـالسَّ ِر ـاْلُمَذكَّ ْفِعـفِيـَمْوِضَعْيِن:ـفِيـَجْمِع ـاْلـَواُوـَفَتُكوُنـَعَاَمًةـلِلرَّ ـا َوَأمَّ
َوفِيـاأْلَْسَماِءـاْلَخْمَسِة،ـَوِهَي:ـَأُبوَك،ـَوَأُخوَك،ـَوَحُموَك،ـَوُفوَك،ـَوُذوـَماٍل.

ًة.ـ ْفِعـفِيـَتْثنَِيِةـاأْلَْسَماِءـَخاصَّ اـاأْلَلُِفـَفَتُكوُنـَعَاَمًةـلِلرَّ َوَأمَّ

ْفِعـفِيـاْلِفْعِلـاْلُمَضـاِرِعـإَِذاـاتََّصَلـبِِه:ـَضِميُرـ ـاـالنُّوُنـَفَتُكوُنـَعَاَمًةـلِلرَّ َوَأمَّ
َثِةـاْلُمَخاَطَبِة. َتْثنَِيٍة،ـَأْوـَضِميُرـَجْمٍع،ـَأْوـَضِميُرـاْلُمَؤنَّ

َولِلنَّْصـِبـَخْمُسـَعَاَماٍت:ـاْلَفْتَحُة،ـَواأْلَلُِف،ـَواْلَكْسـَرُة،ـَواْلَياُء،ـَوَحْذُفـ
النُّوِن.ـ

ـاـاْلَفْتَحُةـَفَتُكوُنـَعَاَمًةـلِلنَّْصِبـفِيـَثَاَثِةـَمَواِضَع:ـفِيـااِلْسـِمـاْلُمْفَرِد،ـ َفَأمَّ
َوَجْمِعـالتَّْكِسـيِر،ـَوفِيـاْلِفْعِلـاْلُمَضاِرِعـإَِذاـَدَخَلـَعَلْيِهـَناِصٌب،ـَوَلْمـَيتَِّصْلـبِآِخِرِهـ

َشْيٌء.ـ

ـَأَباَكـ ـَنْحُو:ـ»َرَأْيُت ـاْلَخْمَسِة ـاأْلَْسَماِء ـاأْلَلُِفـَفَتُكوُنـَعَاَمًةـلِلنَّْصِبـفِي ا َوَأمَّ
َوَأَخاَك«،ـَوَماـَأْشَبَهـَذلَِك.ـ

الِِم. اـاْلَكْسَرُةـَفَتُكوُنـَعَاَمًةـلِلنَّْصِبـفِيـَجْمِعـاْلُمَؤنَِّثـالسَّ َوَأمَّ

اـاْلَياُءـَفَتُكوُنـَعَاَمًةـلِلنَّْصِبـفِي:ـالتَّْثنَِيِة،ـَواْلَجْمِع. َوَأمَّ
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تِـيـَرْفُعَهاـبَِثَباِتـ ـالَّ ـاأْلَْفَعاِل ـالنُّوِنـَفَيُكوُنـَعَاَمـًةـلِلنَّْصِبـفِي ـاـَحـْذُف َوَأمَّ
النُّوِن.

َولِْلَخْفِضـَثَاُثـَعَاَماٍت:ـاْلَكْسَرُة،ـَواْلَياُء،ـَواْلَفْتَحُة.ـ

ـاْلُمْفَرِدـ ـااِلْسـِم ـَثَاَثِةـَمَواِضَع:ـفِي ـلِْلَخْفِضـفِي ـاْلَكْسـَرُةـَفَتُكوُنـَعَاَمًة ا َفَأمَّ
الِِم.ـ اْلُمنَْصِرِف،ـَوَجْمِعـالتَّْكِسيِرـاْلُمنَْصِرِف،ـَوَجْمِعـاْلُمَؤنَِّثـالسَّ

اـاْلَياُءـَفَتُكوُنـَعَاَمًةـلِْلَخْفِضـفِيـَثَاَثِةـَمَواِضَع:ـفِيـاأْلَْسَماِءـاْلَخْمَسِة،ـ َوَأمَّ
َوفِيـالتَّْثنَِيِةـَواْلَجْمِع.ـ

ِذيـاَلـَينَْصِرُف.ـ اـاْلَفْتَحُةـَفَتُكوُنـَعَاَمًةـلِْلَخْفِضـفِيـااِلْسِمـالَّ َوَأمَّ

ُكوُن،ـَواْلَحْذُف. َولِْلَجْزِمـَعَاَمَتاِن:ـالسُّ

حِيِحـاآْلِخِر.ـ ُكوُنـَفَيُكوُنـَعَاَمًةـلِْلَجْزِمـفِيـاْلِفْعِلـاْلُمَضاِرِعـالصَّ اـالسُّ َفَأمَّ

ـاآْلِخِر،ـ ـاْلُمْعَتلِّ ـاْلُمَضـاِرِع ـاْلِفْعِل ـاْلَحـْذُفـَفَيُكوُنـَعَاَمًةـلِْلَجـْزِمـفِي ـا َوَأمَّ
تِيـَرْفُعَهاـبَِثَباِتـالنُّوِن. َوفِيـاأْلَْفَعاِلـالَّ

َفْصٌل

اْلُمْعَرَباُتـِقْسَماِن:ـِقْسٌمـُيْعَرُبـبِاْلَحَرَكاِت،ـَوِقْسٌمـُيْعَرُبـبِاْلُحُروِف.

ـِذيـُيْعَرُبـبِاْلَحَرَكاِتـَأْرَبَعُةـَأْنَواٍع:ـااِلْسـُمـاْلُمْفَرُد،ـَوَجْمُعـالتَّْكِسـيِر،ـ َفالَّ
ِذيـَلْمـَيتَِّصْلـبِآِخِرِهـَشْيٌء.ـ الُِم،ـَواْلِفْعُلـاْلُمَضاِرُعـالَّ َوَجْمُعـاْلُمَؤنَِّثـالسَّ

ِة،ـَوُتنَْصـُبـبِاْلَفْتَحـِة،ـَوُتْخَفـُضـبِاْلَكْسـَرِة،ـَوُتْجَزُمـ مَّ َهـاـُتْرَفـُعـبِالضَّ َوُكلُّ
ُكوِن.ـ بِالسُّ
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ـالُِمـُينَْصُبـبِاْلَكْسـَرِة،ـ ـالسَّ ـاْلُمَؤنَِّث َوَخـَرَجـَعـْنـَذلَِكـَثَاَثُةـَأْشـَياَء:ـَجْمُع
ـاآْلِخِرـ ِذيـاَلـَينَْصـِرُفـُيْخَفُضـبِاْلَفْتَحـِة،ـَواْلِفْعُلـاْلُمَضـاِرُعـاْلُمْعَتلُّ َوااِلْسـُمـالَّ

ُيْجَزُمـبَِحْذِفـآِخِرِه.ـ

ـالُِم،ـ ِرـالسَّ ـِذيـُيْعَرُبـبِاْلُحـُروِفـَأْرَبَعـُةـَأْنَواٍع:ـالتَّْثنَِيـُة،ـَوَجْمُعـاْلُمَذكَّ َوالَّ
ـَيْفَعـَاِنـَوَتْفَعـَاِنـَوَيْفَعُلوَنـ ـاْلَخْمَسـُة،ـَوِهـَي: ـاْلَخْمَسـُة،ـَواأْلَْفَعـاُل َواأْلَْسـَماُء

َوَتْفَعُلوَنـَوَتْفَعِليَن.

اـالتَّْثنَِيُة:ـَفُتْرَفُعـبِاأْلَلِِف،ـَوُتنَْصُبـَوُتْخَفُضـبِاْلَياِء. َفَأمَّ

الُِم:ـَفُيْرَفُعـبِاْلَواِو،ـَوُينَْصُبـَوُيْخَفُضـبِاْلَياِء.ـ ِرـالسَّ اـَجْمُعـاْلُمَذكَّ َوَأمَّ

اـاأْلَْسَماُءـاْلَخْمَسُة:ـَفُتْرَفُعـبِاْلَواِو،ـَوُتنَْصُبـبِاأْلَلِِف،ـَوُتْخَفُضـبِاْلَياِء.ـ َوَأمَّ

اـاأْلَْفَعاُلـاْلَخْمَسُة:ـَفُتْرَفُعـبِالنُّوِن،ـَوُتنَْصُبـَوُتْجَزُمـبَِحْذفَِها. َوَأمَّ

َباُب اأْلَْفَعاِل

ـَنْحُو:ـَضَرَب،ـَوَيْضِرُب،ـَواْضِرْب. ـَثَاَثٌة:ـَماٍض،ـَوُمَضاِرٌع،ـَوَأْمٌر، اأْلَْفَعاُل

َفاْلَماِضيـَمْفُتوُحـاآْلِخِرـَأَبًدا.ـ

َواأْلَْمُرـَمْجُزوٌمـَأَبًدا.ـ

َواِئِدـاأْلَْرَبِع،ـَيْجَمُعَهاـَقْوُلَك:ـَأَنْيُت،ـ لِِهـإِْحَدىـالزَّ َواْلُمَضـاِرُعـَماـَكاَنـفِيـَأوَّ
َوُهَوـَمْرُفوٌعـَأَبًدا،ـَحتَّىـَيْدُخَلـَعَلْيِهـَناِصٌبـَأْوـَجاِزٌم.

ـاْلُجُحوِد،ـ ـَأْن،ـَوَلْن،ـَوإَِذْن،ـَوَكْي،ـَواَلُمـَكْي،ـَواَلُم َفالنََّواِصُبـَعَشَرٌة،ـَوِهَي:
َوَحتَّى،ـَواْلَجَواُبـبِاْلَفاِءـَواْلَواِو،ـَوَأْو.
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َعاِء،ـ ـاأْلَْمِرـَوالدُّ ا،ـَواَلُم ا،ـَوَأَلْم،ـَوَأَلمَّ ـَلْم،ـَوَلمَّ ـَثَمانَِيَةـَعَشَر،ـَوِهَي: َواْلَجَواِزُم
اَن،ـ ،ـَوَمَتى،ـَوَأيَّ َعـاِء،ـَوإِْن،ـَوَما،ـَوَمـْن،ـَوَمْهَما،ـَوإِْذَمـا،ـَوَأيٌّ َواَلـفِـيـالنَّْهِيـَوالدُّ

ْعِر. َوَأْيَن،ـَوَأنَّى،ـَوَحْيُثَما،ـَوَكْيَفَما،ـَوإَِذاـفِيـالشِّ

َباُب َمْرُفوَعاِت اأْلَْسَماِء

ـَفاِعُلُه،ـ ـِذيـَلْمـُيَسـمَّ اْلَمْرُفوَعـاُتـَسـْبَعٌة،ـَوِهـَي:ـاْلَفاِعـُل،ـَواْلَمْفُعـوُلـالَّ
ـَوَأَخَواتَِها،ـَوالتَّابُِعـلِْلَمْرُفوِع،ـ َواْلُمْبَتَدُأ،ـَوَخَبُرُه،ـَواْسـُمـَكاَنـَوَأَخَواتَِها،ـَوَخَبـُرـإِنَّ

َوُهَوـَأْرَبَعُةـَأْشَياَء:ـالنَّْعُت،ـَوالَعْطُف،ـَوالتَّْوِكيُد،ـَواْلَبَدُل.

َباُب اْلَفاِعِل

اْلَفاِعُل:ـُهَوـااِلْسُمـاْلَمْرُفوُعـاْلَمْذُكوُرـَقْبَلُهـفِْعُلُه.ـ

َوُهَوـَعَلىـِقْسَمْيِن:ـَظاِهٍر،ـَوُمْضَمٍر.ـ

ْيَداِن،ـ ْيَداِن،ـَوَيُقوُمـالزَّ َفالظَّاِهُرـَنْحُوـَقْولَِك:ـَقاَمـَزْيـٌد،ـوَيُقوُمـَزْيٌد،ـَوَقاَمـالزَّ
ْيُدوَن،ـَوَقاَمـَأُخوَك،ـوَيُقوُمـَأُخوَك.ـ ْيُدوَن،ـَوَيُقوُمـالزَّ َوَقاَمـالزَّ

َواْلُمْضَمُر َنْحُوـَقْولَِك:ـَضَرْبُت،ـَوَضَرْبنَا،ـَوَضَرْبَت،ـَوَضَرْبِت،ـَوَضَرْبُتَما،ـ
،ـَوَضَرَب،ـَوَضَرَبْت،ـَوَضَرَبا،ـَوَضَرُبوا،ـَوَضَرْبَن. َوَضَرْبُتْم،ـَوَضَرْبُتنَّ

َباُب اْلَمْفُعوِل الَِّذي َلْم ُيَسمَّ َفاِعُلُه

ِذيـَلْمـُيْذَكْرـَمَعُهـَفاِعُلُه.ـ َوُهَوـااِلْسُمـاْلَمْرُفوُعـالَّ

ُلُه،ـَوُكِسَرـَماـَقْبَلـآِخِرِه.ـ ـَأوَّ َفإِْنـَكاَنـاْلِفْعُلـَماِضًيا:ـُضمَّ

ُلُه،ـَوُفتَِحـَماـَقْبَلـآِخِرِه.ـ ـَأوَّ َوإِْنـَكاَنـُمَضاِرًعا:ـُضمَّ
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َوُهَوـَعَلىـِقْسَمْيِن:ـَظاِهٍر،ـَوُمْضَمٍر.ـ

ـَنْحُوـَقْولَِك:ـُضِرَبـَزْيٌد،ـَوُيْضَرُبـَزْيٌد،ـَوُأْكِرَمـَعْمٌرو،ـَوُيْكَرُمـَعْمٌرو.ـ َفالظَّاِهُر

َواْلُمْضَمُرـَنْحُوـَقْولَِك:ـُضِرْبُت،ـَوُضِرْبنَا،ـَوُضِرْبَت،ـَوُضِرْبِت،ـَوُضِرْبُتَما،ـ
،ـَوُضِرَب،ـَوُضِرَبْت،ـَوُضِرَبا،ـَوُضِرُبوا،ـَوُضِرْبَن. َوُضِرْبُتْم،ـَوُضِرْبُتنَّ

َباُب اْلُمْبَتَدأِ َواْلَخَبِر

اْلُمْبَتَدُأ:ـُهَوـااِلْسُمـاْلَمْرُفوُعـاْلَعاِريـَعِنـاْلَعَواِمِلـاللَّْفظِيَِّة.

َواْلَخَبُر:ـُهَوـااِلْسُمـاْلَمْرُفوُعـاْلُمْسنَُدـإَِلْيِه.ـ

ْيُدوَنـَقاِئُموَن.ـ ْيَداِنـَقاِئَماِن،ـَوالزَّ َنْحُوـَقْولَِك:ـَزْيٌدـَقاِئٌم،ـَوالزَّ

َواْلُمْبَتَدُأـِقْسَماِن:ـَظاِهٌر،ـَوُمْضَمٌر.ـ

َمـِذْكُرُه.ـ َفالظَّاِهُرـَماـَتَقدَّ

َواْلُمْضَمـُرـاْثنَاـَعَشـَر،ـَوِهَي:ـَأَنـا،ـَوَنْحُن،ـَوَأْنـَت،ـَوَأْنِت،ـَوَأْنُتَمـا،ـَوَأْنُتْم،ـ
. ،ـَوُهَو،ـَوِهَي،ـَوُهَما،ـَوُهْم،ـَوُهنَّ َوَأْنُتنَّ

َنْحُوـَقْولَِك:ـَأَناـَقاِئٌم،ـَوَنْحُنـَقاِئُموَن،ـَوَماـَأْشَبَهـَذلَِك.ـ

َواْلَخَبـُرـِقْسَماِن:ـُمْفَرٌد،ـَوَغْيُرـُمْفَرٍد.ـ

َفاْلُمْفَرُدـَنْحُوـَقْولَِك:ـَزْيٌدـَقاِئٌم.ـ

ـَواْلَمْجُروُر،ـَوالظَّْرُف،ـَواْلِفْعُلـَمَعـَفاِعِلِه،ـ وَغْيُرـاْلُمْفَرِدـَأْرَبَعُةـَأْشَياَء:ـاْلَجارُّ
َواْلُمْبَتَدُأـَمَعـَخَبِرِه.ـ

ـَذاِهَبٌة. ـَأُبوُه،ـوَزْيٌدـَجاِرَيُتُه ـَقاَم اِر،ـَوَزْيٌدـِعنَْدَك،ـَوَزْيٌد ـالدَّ ـفِي ـَقْولَِك:ـَزْيٌد َنْحُو
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اِخَلِة َعَلى اْلُمْبَتَدأِ َواْلَخَبِر َباُب اْلَعَواِمِل الدَّ

ـَوَأَخَواُتَها.ـ ـَوَأَخَواُتَها،ـَوَظنَّ َوِهَي:ـَكاَنـَوَأَخَواُتَها،ـوإِنَّ

َها:ـَتْرَفُعـااِلْسَم،ـَوَتنِْصُبـاْلَخَبَر.ـ اـَكاَنـَوَأَخَواُتَهاـَفإِنَّ ـَفَأمَّ

،ـَوَبـاَت،ـوَصاَر،ـوَلْيَس،ـ َوِهـَي:ـَكاَن،ـَوَأْمَسـى،ـَوَأْصَبَح،ـَوَأْضَحى،ـَوَظلَّ
،ـَوَماـَفتَِئ،ـَوَماـَبِرَح،ـوَماـَداَم. وَماـَزاَل،ـَوَماـاْنَفكَّ

َفـِمنَْها،ـَنْحُو:ـَكاَنـَوَيُكوُنـَوُكْن،ـَوَأْصَبَحـَوُيْصبُِحـَوَأْصبِْح.ـ َوَماـَتَصرَّ

َتُقوُل:ـَكاَنـَزْيٌدـَقاِئًما،ـَوَلْيَسـَعْمٌروـَشاِخًصا،ـَوَماـَأْشَبَهـَذلَِك.

َها:ـَتنِْصُبـااِلْسَم،ـَوَتْرَفُعـاْلَخَبَر.ـ ـَوَأَخَواُتَها،ـَفإِنَّ اـإِنَّ َوَأمَّ

. ، َوَلْيَت،ـَوَلَعلَّ ،ـَوَكَأنَّ ،ـَوَلِكنَّ ،ـَوَأنَّ َوِهَي:ـإِنَّ

ـَزْيًداـَقاِئٌم،ـوَلْيَتـَعْمًراـَشاِخٌص. َتُقوُل:ـإِنَّ

ـلِلتَّْشبِيِه،ـَوَلْيَتـلِلتََّمنِّي،ـ ـلِِاْستِْدَراِك،ـَوَكَأنَّ ـلِلتَّْوِكيِد،ـَوَلِكنَّ ـَوَأنَّ َوَمْعنَىـإِنَّ
ِع. ي،ـَوالتََّوقُّ ـلِلتََّرجِّ َوَلَعلَّ

ُهَماـَمْفُعواَلِنـ َها:ـَتنِْصُبـاْلُمْبَتَدَأـَواْلَخَبَر،ـَعَلىـَأنَّ اـَظنَنُْتـَوَأَخَواُتَها،ـَفإِنَّ َوَأمَّ
َلَها.ـ

َوِهَي:ـَظنَنُْت،ـَوَحِسْبُت،ـَوِخْلُت،ـَوَزَعْمُت،ـَوَرَأْيُت،ـَوَعِلْمُت،ـَوَوَجْدُت،ـ
َواتََّخْذُت،ـَوَجَعْلُت،ـَوَسِمْعُت.

َتُقوُل:ـَظنَنُْتـَزْيًداـُمنَْطِلًقا،ـَوِخْلُتـَعْمًراـَشاِخًصا،ـَوَماـَأْشَبَهـَذلَِك.
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َباُب النَّْعِت

النَّْعُتـَتابٌِعـلِْلَمنُْعوِت فِي:ـَرْفِعِهـَوَنْصبِِهـَوَخْفِضِه،ـَوَتْعِريِفِهـَوَتنِْكيِرِه.

َتُقوُل:ـَقاَمـَزْيٌدـاْلَعاِقُل،ـَوَرَأْيُتـَزْيًداـاْلَعاِقَل،ـَوَمَرْرُتـبَِزْيٍدـاْلَعاِقِل.

ـَنْحُو:ـَزْيٍدـ ـَأَناـَوَأْنَت،ـَواْلَعَلُم ـَنْحُو: ـاْلُمْضَمُر ـااِلْسُم ـَأْشَياَء: ـَواْلَمْعِرَفُة َخْمَسُة
ُمـ ـاأْلَلُِفـَوالاَّ ِذيـفِيِه ـالَّ ـَنْحُو:ـَهَذاـَوَهِذِهـَوَهُؤاَلِء،ـَوااِلْسُم ـاْلُمْبَهُم َة،ـَوااِلْسُم َوَمكَّ

ُجِلـَواْلُغَاِم،ـَوَماـُأِضيَفـإَِلىـَواِحٍدـِمْنـَهِذِهـاأْلَْرَبَعِة.ـ َنْحُو:ـالرَّ

ـبِِهـَواِحٌدـُدوَنـآَخَر.ـ ـاْسٍمـَشاِئٍعـفِيـِجنِْسِه،ـاَلـَيْخَتصُّ َوالنَِّكَرُة:ـُكلُّ

ُجِل،ـَواْلَفَرِس. ِمـَعَلْيِه،ـَنْحُو:ـالرَّ ـَماـَصُلَحـُدُخوُلـاأْلَلِِفـَوالاَّ َوَتْقِريُبُه:ـُكلُّ

َباُب اْلَعْطِف

َوُحُروُفـاْلَعْطِفـَعَشَرٌة.

ـا،ـَوَبْل،ـَواَل،ـَوَلِكْن،ـَوَحتَّىـفِيـ ،ـَوَأْو،ـَوَأْم،ـَوإِمَّ َوِهـَي:ـاْلَواُو،ـَواْلَفاُء،ـَوُثمَّ
ـاْلَمَواِضِع.ـ َبْعِض

َفـإِْنـَعَطْفَتـبَِهـاـَعَلىـَمْرُفوٍعـَرَفْعـَت،ـَأْوـَعَلىـَمنُْصوٍبـَنَصْبـَت،ـَأْوـَعَلىـ
َمْخُفوٍضـَخَفْضَت،ـَأْوـَعَلىـَمْجُزوٍمـَجَزْمَت.ـ

َتُقوُل:ـَجاَءـَزْيٌدـَوَعْمٌرو،ـَوَرَأْيُتـَزْيًداـَوَعْمًرا،ـَوَمَرْرُتـبَِزْيٍدـَوَعْمٍرو.

َباُب التَّْوكِيِد

ِدـفِي:ـَرْفِعِه،ـَوَنْصبِِه،ـَوَخْفِضِه،ـَوَتْعِريِفِه.ـ التَّْوِكيُدـَتابٌِعـلِْلُمَؤكَّ
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،ـَوَأْجَمُع.ـ َوَيُكوُنـبَِأْلَفاٍظـَمْعُلوَمٍة،ـَوِهَي:ـالنَّْفُس،ـَواْلَعْيُن،ـَوُكلٌّ

َوَتَوابُِعـَأْجَمَع،ـَوِهَي:ـَأْكَتُع،ـَوَأْبَتُع،ـَوَأْبَصُع.ـ

ُهْم،ـوَمَرْرُتـبِاْلَقْوِمـَأْجَمِعيَن. َتُقوُل:ـَقاَمـَزْيٌدـَنْفُسُه،ـَوَرَأْيُتـاْلَقْوَمـُكلَّ

َباُب اْلَبَدِل

إَِذاـُأْبِدَلـاْسٌمـِمِنـاْسٍمـَأْوـفِْعٌلـِمْنـفِْعٍلـَتبَِعُهـفِيـَجِميِعـإِْعَرابِِه.ـ

،ـ ْيِء؛ـَوَبَدُلـاْلَبْعِضـِمَنـاْلُكلِّ ـْيِءـِمَنـالشَّ َوُهَوـَعَلىـَأْرَبَعِةـَأْقَسـاٍم:ـَبَدُلـالشَّ
َوَبَدُلـااِلْشتَِماِل،ـَوَبَدُلـاْلَغَلِط.ـ

ِغيَفـُثُلَثـُه،ـوَنَفَعنِيـَزْيٌدـِعْلُمُه،ـ َنْحـُوـَقْولَِك:ـَجاَءـَزْيٌدـَأُخـوَك،ـوَأَكْلُتـالرَّ
وَرَأْيُتـَزْيًداـاْلَفَرَس،ـَأَرْدَتـَأْنـَتُقوَل:ـاْلَفَرَس،ـَفَغِلْطَت،ـَفَأْبَدْلَتـَزْيًداـِمنُْه.

َباُب َمنُْصوَباِت اأْلَْسَماِء

َماِن،ـ اْلَمنُْصوَباُتـَخْمَسَةـَعَشَر،ـَوِهَي:ـاْلَمْفُعوُلـبِِه،ـَواْلَمْصَدُر،ـَوَظْرُفـالزَّ
ـاْلَمَكاِن،ـَواْلَحاُل،ـَوالتَّْمِييُز،ـَواْسُمـاَل،ـَواْلُمْسَتْثنَى،ـَواْلُمنَاَدى،ـَواْلَمْفُعوُلـ َوَظْرُف
ـَوَأَخَواتَِها،ـَوالتَّابُِعـ ِمـْنـَأْجِلِه،ـَواْلَمْفُعـوُلـَمَعُه،ـَوَخَبـُرـَكاَنـَوَأَخَواتَِها،ـَواْسـُمـإِنَّ

لِْلَمنُْصوِب،ـَوُهَوـَأْرَبَعُةـَأْشَياَء:ـالنَّْعُت،ـَواْلَعْطُف،ـَوالتَّْوِكيُد،ـَواْلَبَدُل.

َباُب اْلَمْفُعوِل بِِه

ـَنْحُو:ـَضَرْبُتـَزْيًدا،ـ ـاْلِفْعُل، ـبِِه ـَيَقُع ِذي ـالَّ ـاْلَمنُْصوُب ـااِلْسُم ـبِِه:ـُهَو اْلَمْفُعوُل
َوَرِكْبُتـاْلَفَرَس.ـ

َوُهَوـِقْسَماِن:ـَظاِهٌر،ـَوُمْضَمٌر.ـ
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َمـِذْكُرُه.ـ َفالظَّاِهُرـَماـَتَقدَّ

َواْلُمْضَمُرـِقْسَماِن:ـُمتَِّصٌل،ـَوُمنَْفِصٌل.ـ

ـَنْحُوـَقْولِـَك:ـَضَرَبنِي،ـوَضَرَبنَا،ـوَضَرَبَك،ـوَضَرَبِك،ـ ـاْثنَاـَعَشـَر، َفاْلُمتَِّصُل
،ـوَضَرَبـُه،ـوَضَرَبَها،ـوَضَرَبُهَمـا،ـوَضَرَبُهْم،ـ وَضَرَبُكَمـا،ـوَضَرَبُكـْم،ـوَضَرَبُكنَّ

.ـ وَضَرَبُهنَّ

اُكَما،ـ اِك،ـوإِيَّ اَك،ـوإِيَّ اَنـا،ـوإِيَّ اَي،ـوإِيَّ َواْلُمنَْفِصُلـاْثنَاـَعَشـَر،ـَنْحُوـَقْولَِك:ـإِيَّ
. اُهنَّ اُهْم،ـوإِيَّ اُهَما،ـوإِيَّ اَها،ـوإِيَّ اُه،ـوإِيَّ ،ـوإِيَّ اُكنَّ اُكْم،ـوإِيَّ وإِيَّ

َباُب اْلَمْصَدِر

ِذيـَيِجيُءـَثالًِثاـفِيـَتْصِريِفـاْلِفْعِل.ـ اْلَمْصَدُر:ـُهَوـااِلْسُمـاْلَمنُْصوُبـالَّ

َنْحُو:ـَضَرَبـَيْضِرُبـَضْرًبا.ـ

. ،ـوَمْعنَِويٌّ َوُهَوـِقْسَماِن:ـَلْفظِيٌّ

،ـَنْحُو:ـَقَتْلُتُهـَقْتًا.ـ َفإِْنـَواَفَقـَلْفُظُهـَلْفَظـفِْعِلِهـَفُهَوـَلْفظِيٌّ

،ـَنْحُو:ـَجَلْسُتـُقُعوًدا،ـَوُقْمُتـ َوإِْنـَواَفَقـَمْعنَىـفِْعِلِهـُدوَنـَلْفظِِهـَفُهَوـَمْعنَِويٌّ
ُوُقوًفا.

َماِن َوَظْرِف اْلَمَكاِن َباُب َظْرِف الزَّ

َماِنـاْلَمنُْصوُبـبَِتْقِديِرـفِي.ـ َماِن:ـُهَوـاْسُمـالزَّ َظْرُفـالزَّ

ْيَلَة،ـَوُغْدَوًة،ـَوُبْكَرًة،ـَوَسـَحًرا،ـَوَغًدا،ـَوَعَتَمًة،ـَوَصَباًحا،ـ ـاْلَيْوَم،ـَواللَّ َنْحـُو:
َوَمَساًء،ـَوَأَبًدا،ـَوَأَمًدا،ـَوِحينًا،ـَوَماـَأْشَبَهـَذلَِك.ـ
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َوَظْرُفـاْلَمَكاِن:ـُهَوـاْسُمـاْلَمَكاِنـاْلَمنُْصوُبـبَِتْقِديِرـفِي.ـ

اَم،ـَوَوَراَء،ـَوَفْوَق،ـَوَتْحَت،ـَوِعنَْد،ـَوَمَع،ـَوإَِزاَء،ـ َنْحُو:ـَأَماَم،ـَوَخْلَف،ـَوُقـدَّ
،ـَوَماـَأْشَبَهـَذلَِك. َوِحَذاَء،ـَوتِْلَقاَء،ـَوُهنَا،ـَوَثمَّ

َباُب اْلَحاِل

ُرـلَِماـاْنَبَهَمـِمَنـاْلَهْيَئاِت. اْلَحاُل:ـُهَوـااِلْسُمـاْلَمنُْصوُبـاْلُمَفسِّ

َنْحُو:ـَجاَءـَزْيٌدـَراِكًبا،ـَوَرِكْبُتـاْلَفَرَسـُمْسـَرًجا،ـوَلِقيُتـَعْبَدـاهللِـَراِكًبا،ـَوَماـ
َأْشَبَهـَذلَِك.ـ

ـَبْعـَدـَتَماِمـاْلـَكَاِم،ـَواَلـَيُكوُنـ ـَنِكـَرًة،ـَواَلـَيُكوُنـإاِلَّ َواَلـَيُكـوُنـاْلَحـاُلـإاِلَّ
ـَمْعِرَفًة. َصاِحُبَهاـإاِلَّ

َباُب التَّْميِيِز

َواِت.ـ ُرـلَِماـاْنَبَهَمـِمَنـالذَّ التَّْمِييُز:ـُهَوـااِلْسُمـاْلَمنُْصوُبـاْلُمَفسِّ

ـَنْفًسـا،ـ ٌد ـَبْكٌرـَشـْحًما،ـَوَطاَبـُمَحمَّ َأ َنْحـُوـَقْولِـَك:ـَتَصبََّبـَزْيٌدـَعَرًقا،ـَوَتَفقَّ
واْشـَتَرْيُتـِعْشِريَنـُغَاًما،ـَوَمَلْكُتـتِْسـِعيَنـَنْعَجًة،ـَوَزْيٌدـَأْكَرُمـِمنَْكـَأًبا،ـَوَأْجَمُلـ

ِمنَْكـَوْجًها.

ـَنـِكَرًة. َواَلـَيُكوُنـإاِلَّ

َباُب ااِلْستِْثنَاِء

،ـَوَغْيُر،ـوِسـًوى،ـوُسـًوى،ـوَسَواٌء،ـ َوُحُروُفـااِلْسـتِْثنَاِءـَثَمانَِيٌة،ـَوِهَي:ـإاِلَّ
َوَخَا،ـَوَعَدا،ـَوَحاَشا.
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اـُموَجًبا،ـَنْحُوـَقْولَِك:ـَقاَمـاْلَقْوُمـ ـُينَْصُبـإَِذاـَكاَنـاْلَكَاُمـَتامًّ َفاْلُمْسـَتْثنَىـبِإاِلَّ
ـَعْمًرا.ـ ـَزْيًدا،ـَوَخَرَجـالنَّاُسـإاِلَّ إاِلَّ

اـَجاَزـفِيِه:ـاْلَبَدُل،ـَوالنَّْصُبـَعَلىـااِلْسـتِْثنَاِء،ـَنْحُوـ َوإِْنـَكاَنـاْلَكَاُمـَمنِْفيًّاـَتامًّ
ـَزْيًدا.ـ ـَزْيٌد،ـَوإاِلَّ َقْولَِك:ـَماـَقاَمـاْلَقْوُمـإاِلَّ

ـ َوإِْنـَكاَنـاْلـَكَاُمـَناِقًصاـَمنِْفيًّاـَكاَنـَعَلىـَحَسـِبـاْلَعَواِمـِل،ـَنْحُو:ـَماـَقاَمـإاِلَّ
ـبَِزْيٍد. ـَزْيًدا،ـوَماـَمَرْرُتـإاِلَّ َزْيٌد،ـَوَماـَضَرْبُتـإاِلَّ

واْلُمْسَتْثنَىـبَِغْيٍرـَوِسًوىـَوُسًوىـَوَسَواٍءـَمْجُروٌرـاَلـَغْيُر.

ُهـَوَنْصُبُه،ـَنْحـُو:ـَقاَمـاْلَقْوُمـَخَاـ َواْلُمْسـَتْثنَىـبَِخَاـَوَعَداـَوَحاَشـاـَيُجوُزـَجرُّ
َزْيًداـوَزْيٍد،ـَوَعَداـَعْمًراـَوَعْمٍرو،ـَوَحاَشاـَزْيًداـَوَزْيٍد.

َباُب ال

ْرـ ـَتَتـَكرَّ ِكَرَة،ـَوَلْم ـالنَـّ ـَباَشَرِت ـإَِذا ـَتنِْويٍن، ـبَِغْيِر ـالنَِّكَراِت ـَتنِْصُب ـ»اَل« ـَأنَّ اْعَلْم
اَل.ـ

اِر.ـ ـَنْحُو:ـاَلـَرُجَلـفِيـالدَّ

اِرـَرُجٌلـ ـالدَّ ـفِي ْفُع،ـَوَوَجَبـَتْكَراُرـاَل،ـَنْحـُو:ـ ـالرَّ َفـإِْنـَلْمـُتَباِشـْرَهاـَوَجَب
َواَلـاْمَرَأٌة.ـ

اِرـ َرْتـَجاَزـإِْعَماُلَهاـَوإِْلَغاُؤَها،ـَفإِْنـِشـْئَتـُقْلَت:ـ َرُجَلـفِيـالدَّ َوإِْنـَتـَكـرَّ
اِرـَواَلـاْمَرَأٌة. َواَلـاْمَرَأَة،ـَوإِْنـِشْئَتـُقْلَت:ـاَلـَرُجٌلـفِيـالدَّ
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َباُب اْلُمنَاَدى

اْلُمنَاَدىـَخْمَسـُةـَأْنَواٍع:ـاْلُمْفـَرُدـاْلَعَلُم،ـَوالنَِّكَرُةـاْلَمْقُصـوَدُة،ـَوالنَِّكَرُةـَغْيُرـ
اْلَمْقُصوَدِة،ـَواْلُمَضاُف،ـَواْلُمَشبَُّهـبِاْلُمَضاِف.ـ

ـَتنِْويٍن،ـ ـالَضمِّ ِمْنـَغْيِر ـاْلَمْقُصوَدُة،ـَفُيْبنََياِنـَعَلى ـاْلَعَلُمـَوالنَِّكـَرُة ـاْلُمْفَرُد ـا َفَأمَّ
َنْحُو:ـَياـَزْيُد،ـَوَياـَرُجُل.ـ

َوالثََّاَثُةـاْلَباِقَيُةـَمنُْصوَبٌةـاَلـَغْيُر.

َباُب اْلَمْفُعوِل ِمْن َأْجلِِه

ِذيـُيْذَكُرـَبَياًناـلَِسَبِبـُوُقوِعـاْلِفْعِل. َوُهَوـااِلْسُمـاْلَمنُْصوُبـالَّ

ـَنْحُوـَقْولَِك:ـَقاَمـَزْيٌدـإِْجَااًلـلَِعْمٍرو،ـَوَقَصْدُتَكـاْبتَِغاَءـَمْعُروفَِك.ـ

َباُب اْلَمْفُعوِل َمَعُه

ِذيـُيْذَكُرـلَِبَياِنـَمْنـُفِعَلـَمَعُهـاْلِفْعُل.ـ َوُهَوـااِلْسُمـاْلَمنُْصوُبـالَّ

َنْحُوـَقْولَِك:ـَجاَءـاأْلَِميُرـَواْلَجْيَش،ـَواْسَتَوىـاْلَماُءـَواْلَخَشَبَة.ـ

َمـِذْكُرُهَماـفِيـ ـَوَأَخَواتَِهـا،ـَفَقـْدـَتَقـدَّ ـاـَخَبـُرـَكاَنـَوَأَخَواتَِهـا،ـَواْسـُمـإِنَّ َوَأمَّ
اْلَمْرُفوَعاِتـ

َمْتـُهنَاَك. َوَكَذلَِكـالتََّوابُِع،ـَفَقْدـَتَقدَّ

َباُب َمْخُفوَضاِت اأْلَْسَماِء

اْلَمْخُفوَضـاُتـَعَلـىـَثَاَثـِةـَأْقَسـاٍم:ـَمْخُفـوٍضـبِاْلَحـْرِف،ـَوَمْخُفـوٍضـ
َضاَفِة،ـَوَتابٍِعـلِْلَمْخُفوِض.ـ بِاإْلِ
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ـاْلَمْخُفـوُضـبِاْلَحـْرِف،ـَفُهَوـَماـُيْخَفـُضـبِِمْن،ـَوإَِلى،ـَوَعـْن،ـَوَعَلى،ـ ـا َفَأمَّ
ـاْلـَواُوـَواْلَباُءـ ـاْلَقَسـِم،ـَوِهَي: ِم،ـَوبُِحُروِف ،ـَواْلَبـاِء،ـَواْلـَكاِف،ـَوالاَّ َوفِـي،ـَوُربَّ

،ـَوبُِمْذ،ـَوُمنُْذ.ـ َوالتَّاُء،ـَوبَِواِوـُربَّ

َضاَفِة،ـَفنَْحُوـَقْولَِك:ـُغَاُمـَزْيٍد.ـ اـَماـُيْخَفُضـبِاإْلِ َوَأمَّ

ُرـبِِمْن،ـَنْحُو:ـ ِم،ـَنْحُو:ـُغَاُمـَزْيٍد،ـَوَماـُيَقدَّ ُرـبِالاَّ َوُهَوـَعَلىـِقْسـَمْيِن:ـَماـُيَقدَّ
،ـَوَباُبـَساٍج،ـَوَخاَتُمـَحِديٍد،ـَوَماـَأْشَبَهـَذلَِك. َثْوُبـَخزٍّ

 * * *
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،ـ ،ـَخالُِد ْبُن َعْبِد اهللِ ْبِن َأبِي َبْكٍر اأْلَْزَهِريُّ ـاْلَغنِيِّ ـإَِلىـَمْواَلُه ـاْلَفِقيُر ـاْلَعْبُد َيُقوُل
)3(:ـ ِهـالَحِفيِّ )2(،ـَوَأْجَراُهـَعَلىـَعَواِئِدـبِرِّ َعاَمَلُهـاهللُـبُِلْطِفِهـاْلَخِفيِّ

ـِهـَرافِـِعـَمَقـاِمـاْلُمنَْتِصبِيـَنـلِنَْفـِعـاْلَعبِيـِد،ـاْلَخافِِضيـَنـَجنَاَحُهْمـ اْلَحْمـُدـلِلَّ
ـ ـَتْسِهيَلـالنَّْحِو)4(ـإَِلىـاْلُعُلـوِمـِمَنـاهللِ)5(ـِمْنـَغْيِرـَشكٍّ لِْلُمْسـَتِفيـِد،ـاْلَجـاِزِميَنـبَِأنَّ

َواَلـَتْرِديٍد)6(. 

ـٍد،ـاْلُمْعـِرِبـبِاللَِّسـاِنـاْلَفِصيـِحـ ـَاُمـَعَلـىـَسـيِِّدَناـُمَحمَّ ـَاُةـَوالسَّ َوالصَّ
آلِـِهـ َوَعَلـىـ َتْعِقيـٍد)8(،ـ َواَلـ َتنَاُفـٍرـ َواَلـ َغَراَبـٍةـ َغْيـِرـ ِمـْنـ َضِميـِرِه)7(ـ فِـيـ ـاـ َعمَّ

 

ـثَِقتِي«. ـ»َوبِِه ٍدـَوَسلََّم«،ـويفـ»ز«ـو»ك«: ـُمَحمَّ ـ»َوَصلَّىـاهللُـَعَلىـَسيِِّدَنا ـالبسملة: ـبعد ـزيادة يفـ»ب« ))ـ(
الخفيـفسرهـالشـنوانيـ)ق4أ(ـبالظاهر،ـوفسرهـالنبتيتيـ)ق3ب(ـبالمستتر،ـقالـابنـالحاج:ـ )2ـ(

»وهوـمنـأسماءـاألضداد،ـيستعملـفيـالظهورـوفيـالخفاء«.ـالعقدـالجوهريـ)ص6(.
«،ـوبرهـ :ـالَحِفيِّ «،ـقال:ـ»ورأيتـفيـبعضـالنسخـبدلـاْلَوفِيِّ عندـالسـوهائيـ)ق8أ(:ـ»اْلَوفِيِّ )3ـ(

الحفي:ـأيـخيرهـالكثيرـالواسع.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـللشنوانيـ)ق4أ(.
المـرادـبالنحـوـهنـاـالقصـد؛ـألنـالنحوـيطلـقـعلىـمعانـخمسـةـمنهـا:ـالقصـد،ـوالجهة،ـ )4ـ(

والمقدار،ـوالشبه،ـوالقدر.ـالدرةـالسنيةـللوفائيـ)ق5أ(.
فيـ»أ«ـو»ع«ـزيادة:ـ»َتَعاَلى«. )5ـ(

المرادـبالترديد:ـالتردد.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق5ب(. )6ـ(
ضميره:ـأيـنفسه.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق6أ(. )7ـ(

الغرابة:ـكونـالكلمةـوحشـيةـغيرـظاهرةـالمعنىـوالـمأنوسـةـاالستعمال،ـوتنافرـالكلمات:ـ )8ـ(
كونهاـثقيلةـعلىـاللسـانـكقوله:ـ»َوَلْيَسـُقْرَبـَقْبِرـَحْرٍبـَقْبُر«،ـوالتعقيد:ـكونـالكامـمعقداـ

الـيظهرـمعناهـبسهولة.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق6أ(.
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َوَأْصَحابِِه))(ـُأولِيـاْلَفَصاَحِةـَواْلَبَاَغِة)2(ـَوالتَّْجِريِد)3(.

وِميَِّة،ـفِيـُأُصوِلـِعْلِمـاْلَعَربِيَِّة،ـ لْـَفاِظـاآْلُجرُّ َوَبْعُد،ـَفَهَذاـَشـْرٌحـَلطِيٌف)4(ـألَِ
َينَْتِفُعـبِِهـالُمْبَتِديـــإِْنـَشاَءـاهللُـَتَعاَلىـــَواَلـَيْحَتاُجـإَِلْيِهـاْلُمنَْتِهي)5(. 

ْطَفاِل،ـاَلـلِْلُمَماِرِسـيَنـلِْلِعْلِم)7(ـِمْنـُفُحوِلـ ـَواألَْ َغاِر)6(ـفِيـاْلَفنِّ َعِمْلُتُهـلِلصِّ
َجاِل)8(.  الرِّ

ـُلوِكـَواْلَحِقيَقِة،ـَسيِِّديـ َحَمَلنِيـَعَلْيِهـَشـْيُخـاْلَوْقِتـَوالطَِّريَقِة،ـَوَمْعِدُنـالسُّ
 .)(0( ْزَهِريُّ ْيُخ:ـَعبَّاٌسـاألَْ )9(،ـَسيِِّديـالشَّ ِهـاْلَعِليِّ َوَمْواَلَيـاْلَعاِرُفـبَِربِّ

فيـ»أ«:ـ»َوَصْحبِِه«. ))ـ(
فيـ»ي«:ـ»ُأولِيـاْلَبَاَغِةـَواْلَفَصاَحِة«. )2ـ(

قـالـالوفائـي:ـ»التجريدـبالـراء،ـأيـالذينـتجردواـعـنـالنقائصـوالرذائـلـوكلـقبيح،ـوفيـ )3ـ(
بعـضـالنسـخـبالـواو،ـأيـالذينـجودواـالحـروفـفيـالمقـال،ـوهذهـأولى«.ـالدرةـالسـنيةـ

للوفائيـ)ق6ب(.
اللطافـةـتطلـقـعلىـمعـانـمتعددة،ـوالمـرادـبهـهناـكونهـصغيرـالحجمـبديعـالحسـنـسـهلـ )4ـ(

المأخذ.ـالكواكبـالدريةـللدجانيـ)ق0)ب(.
قالـالفيشـيـ)ق3أ(:ـ»هذاـهضمـمنهـلنفسه،ـوإالـفقدـيحتاجـإليهـالمنتهيـأيضا؛ـإماـبتذكرـأوـ )5ـ(

مراجعةـأوـمطالعةـأوـاستفادةـفائدةـلمـتكنـفيـغيرهـمنـالكتبـالكبيرة«.
ـالجوهريـ ـالعقد ـأوـكبيرا. ـالسن ـفي ـالمبتدئ،ـالـفرقـبينـكونهـصغيرا ـبه جمعـصغير،ـوالمراد )6ـ(

البنـالحاجـ)ص0)(.
فيـ»أ«ـو»ك«ـو»ي«:ـ»فِيـاْلِعْلِم«. )7ـ(

المراد:ـالكبارـفيـالفنـوإنـكانواـصغاراـفيـالسن.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتي)ق9أ(. )8ـ(
قالـالفيشيـ)ق3ب(:ـ»وفيـبعضـالنسخ:ـبِاهللِـَتَعاَلى«. )9ـ(

رجـلـصالـحـمنـالصلحـاءـالمقيميـنـبالجامعـاألزهر.ـحاشـيةـديباجةـشـرحـاآلجروميةـ )0)ـ(
للبلقطريـ)ق4أ(.
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ُهـ ـَوَعَلىـاْلُمْسـِلِميَنـِمْنـَصالِِحـَدَعَواتِِه،ـإِنَّ َنَفَعنِيـاهللُـبَِبَرَكاتِِه))(،ـَوَأَعاَدـَعَليَّ
َجاَبِةـَجِديٌر.ـ َعَلىـَذلَِكـَقِديٌر )2(،ـَوبِاإِلْ

يَنـُهَو:  اْلَكَاُمـفِيـاْصطَِاِحـالنَّْحِويِّ
تِيـ ْوُتـاْلُمْشـَتِمُلـَعَلىـَبْعـِضـاْلُحُروِفـاْلِهَجاِئيَّـِة)3(،ـالَّ ْفـُظ،ـَأِي:ـالصَّ اللَّ

ُلَهاـاأْلَلُِف،ـَوآِخُرَهاـاْلَياُء. َأوَّ
ُب)4(:ـِمْنـَكِلَمَتْيِنـَفَصاِعًدا. اْلُمَركَّ

ـَيِصيُرـ ـبَِحْيُثـاَل ِمـَعَلْيَها، ـاْلُمَتَكلِّ ـَيْحُسُنـُسُكوُت ـَفاِئَدًة)6( ْسنَاِد)5( ـبِاإْلِ اْلُمِفيُد
اِمُعـُمنَْتظًِراـلَِشْيٍء)7(ـآَخَر. السَّ

ـَبْعُضُهْم)9(.  ـَقاَل ـَكَما ـَدلِيًاـَعَلىـاْلَمْعنَى)8(، ْفِظ ـاللَّ ـَوُهَو:ـَجْعُل ، ـاْلَعَربِيِّ بِاْلَوْضِع

فيـ»ز«:ـ»بَِبَرَكتِِه«. ))ـ(
ـَشْيٍءـَقِديٌر«. ُهـَعَلىـُكلِّ ُهـَعَلىـَماـَيَشاُءـَقِديٌر«،ـوفيـ»س«:ـ»إِنَّ فيـ»أ«ـو»ي«:ـ»إِنَّ )2ـ(

نسـبةـإلىـالهجـاء،ـوهوـتقطيـعـالكلمةـلبيانـالحـروفـالتيـركبتـمنها،ـبذكرـأسـماءـتلكـ )3ـ(
الحروف.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق))ب(.

ـالمطبوعـ)ص3(:ـ َب«،ـوفي َب«،ـوفيـ»ز«:ـ»َوُهَوـَماـَتَركَّ فـيـ»أ«ـو»ع«ـو»ي«ـزيـادة:ـ»َماـَتَركَّ )4ـ(
َب«. ِذيـَتَركَّ »َوُهَوـالَّ

باإلسناد:ـباؤهـإماـللسببيةـوإماـلآللة.ـحاشيةـابنـالحاجـ)ص))(،ـواإلسناد:ـضمـكلمةـإلىـ )5ـ(
أخرىـعلىـوجهـيفيد.ـحاشيةـالقليوبيـ)ق9أ(.

ًة،ـصفةـلفائدة«.ـالدرةـالسـنيةـ)ق))ا(،ـ ـًة«،ـقالـالوفائي:ـ»وقولـه:ـَتامَّ فـيـ»ي«:ـ»َفاِئَدًةـَتامَّ )6ـ(
وقالـاإلبراشيـ)ق7أ(:ـ»قيدـالشارحـذلكـبقوله:ـتامة«.

فيـ»ي«:ـ»إَِلىـَشْيٍء«. )7ـ(
هذاـتفسـيرـللوضعـاللفظيـعربياـأوـغيره،ـولوـأرادـتفسـيرـالوضعـالعربيـبخصوصهـلقال:ـ )8ـ(
هـوـتعييـنـواضعـلغةـالعـربـاللفظـلداللتهـعلـىـالمعنى،ـوذلكـكوضعـزيـدـليدلـبهـعلىـ

الذات.ـالعقدـالجوهريـالبنـالحاجـ)ص2)(.
ـالنجاـ)ص2)(. ـأيب ـإلخ.ـحاشية ـاللفظـ... ـبالعريب،ـالـلقوله:ـوهوـجعل ـالوضع ـلتفسري راجع )9ـ(
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ـاِرِحيَن:ـاْلُمَراُدـبِاْلَوْضِعـُهنَا))(ـاْلَقْصـُد،ـَوُهَوـَأْنـَيْقِصَدـ َوَقـاَلـُجْمُهوُرـالشَّ
اِمِع. ُمـإَِفاَدَةـالسَّ اْلُمَتَكلِّ

ـَداَلَلَةـاْلـَكَاِمـَهْلـِهَيـ َوَهـَذاـاْلِخـَاُفـَلُهـاْلتَِفـاٌت)2(ـإَِلىـاْلِخَاِفـفِـيـَأنَّ
ىـ»َزْيٍد«)4(،ـَوَعَرَفـ ـَمْنـَعَرَفـُمَسـمَّ ـالثَّانِي؛ـَفإِنَّ َصحُّ َوْضِعيَّـٌةـَأْمـَعْقِليَّـٌة)3(؟ـَوالَْ
ُروَرِةـ ـبِالضَّ ـاْلَمْخُصوِص)5(،ـَفِهـَم ـبِإِْعَرابِـِه ىـ»َقاِئٍم«،ـَوَسـِمَع:ـ»َزْيـٌدـَقاِئٌم« ُمَسـمَّ

َمْعنَىـَهَذاـاْلَكَاِم.

 .)7( )6(ـلَِجَماَعٍةـِمنُْهُمـاْلُجُزولِيُّ َوَهَذاـاْلَحدُّ

َفاَدِة،ـ ْفِظ،ـَوالتَّْرِكيـِب،ـَواإِلْ َوَحاِصُلـُه)8(ـَيْرِجُعـإَِلىـاْعتَِبـاِرـَأْرَبَعِةـُأُموٍر:ـاللَّ
َواْلَوْضِع.

ِمَثاُلـاْجتَِماِعَها:ـ»َزْيٌدـَقاِئٌم«.

»ُهنَا«ـليستـفيـ»أ«. ))ـ(
أيـتعلقـوارتباطـومناسبةـوماءمة.ـحاشيةـالفيشيـ)ق4أ(. )2ـ(

أيـهلـهيـوضعية؟ـأيـمنسوبةـإىلـالوضع،ـفيكونـاملرادـبالوضعـهناـالعريب،ـأوـعقلية؟ـأيـ )3ـ(
منسوبةـإىلـالعقلـاملحض،ـفيكونـاملرادـبالوضعـهناـالقصد.ـحاشيةـالقليويبـ)ق5ب(.

فيـ»ز«ـو»س«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص3(ـزيادة:ـ»َمَثًا«. )4ـ(
وهوـأنـزيدـمبتدأـمسندـإليه،ـوقائمـخبرهـمسندـإلىـالمبتدأ.ـحاشيةـالفيشيـ)ق4ب(. )5ـ(

وهذاـالحد:ـأيـتعريفـالكام.ـحاشيةـالمدابغيـ)ق6)أ(. )6ـ(
اإلمامـالعامةـأبوـموسىـعيسىـبنـعبدـالعزيزـبنـَيَلْلَبْختـالُجُزولي،ـنسبةـإلىـجزولةـوهيـ )7ـ(
بطنـمنـالبربر،ـلهـمقدمةـمشهورةـفيـالنحوـوشرحـعلىـأصولـابنـالسراجـفيـالنحو،ـتوفيـ
سـنةـسبعـوستمائة.ـإنباهـالرواةـعلىـأنباهـالنحاةـللقفطيـ)378/2-380(ـوبغيةـالوعاةـفيـ
طبقـاتـاللغويينـوالنحاةـللسـيوطيـ)236/2-237(،ـوالتعريفـالـذيـذكرهـابنـآجرومـ

مطابقـلتعريفـالجزولي.ـانظرـالمقدمةـالجزوليةـ)ص3(.ـ
ـاْلَكَاَمـَيْرِجُع«. فيـ»ك«:ـ»َوَحاِصُلُهـَأنَّ )8ـ(
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اِيـَواْلَياِءـ ُهـَصْوٌتـُمْشـَتِمٌلـَعَلىـالزَّ ُهـَلْفٌظ؛ـأِلَنَّ َفَيْصُدُقـَعَلى:ـ»َزْيٌدـَقاِئٌم«ـَأنَّ
ـَتاـ ـَبا ـَبْعـُضـُحُروِف:ـ»َألِـٌف اِلـَواْلَقـاِفـَواأْلَلِـِفـَواْلَهْمـَزِةـَواْلِميـِم،ـَوِهَي َوالـدَّ

َثا))(...«ـإَِلىـآِخِرَها.ـ

َب)3(ـِمـْنـَكِلَمَتْيِن)4(:ـ ُهـَتَركَّ ٌب)2(؛ـألَِ نَّ َوَيْصـُدُقـَعَلى:ـ»َزْيٌدـَقاِئٌم«ـَأنَّـُهـُمَركَّ
اأْلُوَلىـَزْيٌد،ـَوالثَّانَِيُةـَقاِئٌم.ـ

ـاِمِع؛ـ ُهـَأَفاَدـَفاِئَدًةـَلْمـَتُكْنـِعنَْدـالسَّ ُهـُمِفيٌد؛ـأِلَنَّ َوَيْصُدُقـَعَلى:ـ»َزْيٌدـَقاِئٌم«ـَأنَّ
اِمِعـَكاَنـَيْجَهُلـِقَياَمـَزْيٍد)5(.  لَِكْوِنـالسَّ

ـإَِفاَدَةـ ْفِظ ـاللَّ ـبَِهَذا ـَقَصَد َم ـاْلُمَتَكلِّ ُهـَمْقُصوٌد؛ـأِلَنَّ ـَأنَّ ـَقاِئٌم« َوَيْصُدُقـَعَلى:ـ»َزْيٌد
اْلُمَخاَطِب)6(.

فيـالمطبوعـ)ص3(:ـ»ُحُروِف:ـَألٌِفـَبـَتـَث«. ))ـ(
ٌب«. ُهـَلْفٌظـُمَركَّ فيـ»ع«:ـ»َأنَّ )2ـ(

ٌب«. فيـ»ب«:ـ»ُمَركَّ )3ـ(
فيهـقطعـالنظرـعنـالضميرـفيـقائم.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق3)ب(. )4ـ(

مبنـيـعلىـالقولـبأنهـيشـترطـفـيـالكامـالفائدةـالجديـدة،ـبأنـيفيدـالمخاطـبـماـيجهله،ـ )5ـ(
وصحـحـأبوـحيانـأنهاـالـتشـترطـوتكفيـالفائدةـالوضعية،ـبأنـيحسـنـالسـكوتـبالمعنىـ
السـابق،ـولوـفيـماـالـيجهلهـأحد،ـوإالـلكانـالمركبـالواحدـكاماـوغيرـكامـإذاـخوطبـ
بـهـمنـيجهلهـثمـمنـالـيجهله،ـوتعـددـالزمانـوالمخاطبـبهـالـيخرجهـعنـكونهـواحداـلغةـ

وعرفا.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق3)ب(.
مبنيـعلىـالقولـبأنهـيشـترطـفيـالكامـالقصد،ـبأنـيقصدـالمتكلمـإفادةـالسـامع،ـوصححـ )6ـ(
أبوـحيانـعدمه،ـوهوـاألوجه؛ـألنهـلوـاشترطـفيـالكامـالقصدـلكانـالمركبـالواحدـكاماـ
إذاـقصـدـبـهـإفادةـالسـامع،ـوغيـرـكامـإذاـصدرـمنـالمتكلـمـباـقصدـلنحوـنـومـأوـغفلة،ـ
وتعـددـالزمـانـوالمخاطبـالـيخرجهـعـنـكونهـواحداـلغـةـوعرفا.ـتعليقـالدرةـالشـنوانيةـ

)ق4)أ(.
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ـ َشـاَرُة،ـَواْلِكَتاَبـُة،ـَوالنُُّصـُب))(،ـَواْلُعَقُد)2(ــ َفَيْخـُرُجـبَِقْولِـِهـ»اللَّْفـُظ«:ـاإْلِ
ْربََعـــَوَنْحُوَها)4(.  )3( الَْ َوالَّ ى:ـالدَّ َوُتَسمَّ

ْعَداُدـاْلَمْسـُروَدُة)6(،ـ ـُب«:ـاْلُمْفَرَداُتـَكَزْيٍد)5(،ـَواألَْ َوَيْخـُرُجـبَِقْولِِهـ»اْلُمَركَّ
َنْحُو:ـ»َواِحٌد،ـاْثنَاِن...«ـإَِلىـآِخِرَها.

ـاْلُمِفيُدـ ـإِِذ ـبِاْلُمِفيـِد؛ ـلِِاْسـتِْغنَاِءـَعنْـُه ـالتَّْرِكيِب؛ ـإَِلـىـِذْكِر َوِقيـَل:ـاَلـَحاَجـَة
ًبا. ـُمَركَّ اْلَفاِئَدَةـاْلَمْذُكوَرَةـاَلـَيُكوُنـإاِلَّ

)7(ـَكَعْبِدـاهللِ،ـ َضافِـيِّ ِبـاإْلِ َوَيْخـُرُجـبَِقْولِِهـ»اْلُمِفيُد«:ـَغْيـُرـاْلُمِفيِد،ـَكاْلُمَركَّ

النصب:ـجمعـُنْصَبة،ـوهيـالعاماتـالمنصوبةـلفهمـمعانيها،ـكالمحرابـدلياـعلىـالقبلة،ـ ))ـ(
واألحجـارـفـيـاألرضـدلياـعلـىـحدودـالمزارع،ـوغيـرـذلك.ـحاشـيةـالنبتيتيـ)ق6)أ(،ـ
ـالنونـمعـ ـالنونـوالصادـوقدـتسـكن،ـوقـدـتفتح ـالحاجـ)ص3)(:ـ»النصبـبضم ـابـن وقـال

تسكينـالصاد،ـوأماـلغةـضمـالنونـوفتحـالصادـفهيـمحرفة«.
العقـد:ـجمـعـُعْقدة،ـوهـيـهناـماـيجعلـمنـاليـدـدلياـعلىـالعدد.ـفتـحـربـالبريةـللنبتيتيـ )2ـ(

)ق6)ب(.
ـالام،ـجمـعـدال.ـفتـحـربـالبريـةـللنبتيتيـ ـالمعنـى،ـوهـيـبتشـديد لداللـةـكلـمنهـاـعلـى )3ـ(

)ق6)ب(.
ـالشيء.ـ ـيفهمـمنـحال ـبالنفسـوما ـالقائم ـاألربعـمماـهوـليسـبلفظ،ـكالمعنى ـالدوال أيـنحو )4ـ(

فتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق6)ب(.
فيـ»ز«ـو»س«ـو»ع«ـو»ي«:ـ»َكَزْيٍدـَوَعْمٍرو«. )5ـ(

المسرودة:ـأيـالتيـتنسجـوتساقـمنتظمةـبعضهاـمعـبعض.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق4)أ(،ـ )6ـ(
والمرادـبالمسرودةـاألعدادـالتيـلمـتتركب،ـاحترازاـعنـاألعدادـالمركبة،ـنحو:ـهذاـواحد،ـ

وهذانـاثنان،ـونحوـذلك.ـحاشيةـالفيشيـ)ق5ب(.
ـالثانيـمازمـ ـالجزء ـأن ـبجامع ـالتنوينـممـاـقبله، ـنزلـثانيهماـمنزلة ـاسـمين هـوـعبارةـعنـكل )7ـ(

لحالةـواحدة،ـواإلعرابـعلىـاألول.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق7)أ(.
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)3(ـاْلُمَتَوقِِّفـ ْسنَاِديِّ )2(ـَكاْلَحَيَواِنـالنَّاطِِق،ـَواإْلِ ))(،ـَوالتَّْقِييِديِّ ـَكَبْعَلَبكَّ َواْلَمْزِجىِّ
َعَلىـَغْيِرِه،ـَنْحُو:ـ»إِْنـَقاَمـَزْيٌد«.

َتْحَتنَـا«)4(،ـ َفْوَقنَـا«ـَو»اأْلَْرُضـ ـَماُءـ َنْحـُو:ـ»السَّ َواْلَمْعُلـوِمـلِْلُمَخاَطـِب،ـ
َواْلَمْجُعوِلـَعَلًما،ـَنْحُو:ـ»َبَرَقـَنْحُرُه«)5(،ـَوَنْحِوـَذلَِك)6(.

ـ ِل)7(:ـَمـاـَلْيـَسـبَِعَربِـيٍّ َوَيْخـُرُجـبَِقْولِـِه:ـبِـ»اْلَوْضـِع«ـَعَلـىـالتَّْفِسـيِرـاأْلَوَّ
،ـَواْلُمِفيُدـبِاْلَعْقِل،ـَكإَِفاَدِةـَحَياِةـاْلُمَتَكلِِّم)8(ـِمْنـَوَراِءـِجَداٍر. َكاأْلَْعَجِميِّ

َوَيْخُرُجـَعَلىـالتَّْفِسـيِرـالثَّانِي)9(:ـَكَاُمـالنَّاِئِم،ـَوَمـْنـَزاَلـَعْقُلُه،ـَوَمْنـَجَرىـ

ـاألولـمازمـلحالةـ ـالجزء ـالتأنيثـمماـقبلهـاـبجامعـأن ـاسـمينـنزلـثانيهماـمنزلةـتاء هـوـكل ))ـ(
واحدةـواإلعرابـعلىـالثاني،ـكبعلبكـعلمـعلىـبلدةـفإنهـاسـمان:ـاألولـبعلـاسـمـلصنم،ـ
ـللنبتيتيـ)ق7)ب(. ـالواحدة.ـفتحـربـالبرية ـتركباـفصاراـكالكلمة والثانيـبكـاسمـشخص،
التقييـديـهـوـأنـيكونـالثانـيـقيداـلـألولـكالحيوانـالناطـق،ـوقصروهـعلـىـالمركبـمنـ )2ـ(
الموصـوفـوالصفة،ـوبعضهمـلـمـيقصرهـوجوزهـباإلضافةـأوـغيرهـاـكقولك:ـ»ُضِرَبـفِيـ

اِرـَزْيٌد«.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق4)ب(. اِر«ـفيـقولك:ـ»ُضِرَبـفِيـالدَّ الدَّ
هوـعلىـالمشـهورـكلـكلمتينـأسـندتـإحداهماـإلىـاألخرىـعلىـوجهـيفيدـفائدة،ـهذاـهوـ )3ـ(
األصـلـفيه،ـوقـدـيخرجـعنهـلعارض،ـفيطلقـعلىـماـيشـملـغيرـالمفيدـكمـاـهنا.ـفتحـربـ

البريةـللنبتيتيـ)ق7)ب(.
ْرُضـَتْحَتنَا«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«. »َواأْلَ )4ـ(

برق:ـتألألـوأضاء،ـونحره:ـموضعـالقادةـمنـالصدرـوجمعهـنحور،ـوأصلهـفاعلـبرق،ـثمـ )5ـ(
جعاـعلماـفزالـاإلسناد،ـوصارـمفردا.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق8)أ(.

ونحوـذلك:ـمماـالـإسنادـفيه.ـحاشيةـالنبتيتيـ)ق8)أ(،ـوقالـأبوـالنجاـ)ص3)(:ـ»الـطائلـ )6ـ(
تحته،ـفاألولىـحذفه«.

فيـ»س«ـو»ي«ـزيادة:ـ»بَِوْضِعـاْلَعَرِب«. )7ـ(
ْفِظـاْلَمْسُموِع«. فيـ»ب«ـزيادةـفيـالحاشية:ـ»ِمَنـاللَّ )8ـ(

فيـ»س«ـبدلها:ـ»َوَعَلىـَتْفِسيِرـاْلَوْضِعـبِاْلَقْصِدـَيْخُرُج«. )9ـ(
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َعَلىـلَِسانِِهـَماـاَلـَيْقِصُدُه،ـَوُمَحاَكاُةـَبْعِضـالطُُّيوِر))(،ـَوَماـَأْشَبَهـَذلَِك.

ُبـِمنَْها،ـاْحَتـاَجـإَِلىـِذْكِرـ ـَلُهـِمْنـَأْجـَزاٍءـَيَتَركَّ ـٍبـاَلـُبـدَّ ـُمـَركَّ ـاـَكاَنـُكلُّ َوَلمَّ
)5(ـفِْيـ اِجيُّ جَّ ـالزَّ ْقَسـاِمـَمَجاًزا)3(،ـَكَماـَفَعـَل)4( ـبِاأْلَ ـاْلـَكَاِم،ـُمَعبًِّرا)2(ـَعنَْها َأْجـَزاِء

ُجَمِلِه)6(،ـَفَقاَل:

َوَأْقَسـاُمُه،ـَأْي:ـَأْجـَزاُءـاْلَكَاِم،ـِمْنـِجَهـِةـَتْرِكيبِِه)7(ـِمـْنـَمْجُموِعَها،ـاَلـِمْنـ
َجِميِعَها)8(. 

َمِة«ـاهـ،ـأيـوحماكاةـبعضـالطيورـلفظاـعنـغريها،ـسـواءـكانـاملحكيـ يفـ»ك«:ـ»الطُُّيوِرـاْلُمَعلَّ ))ـ(
ـلكنـعىلـ ـبعضـالطيور،ـكغاقـمثاـلصوتـالغراب، ـاملتكلمـكام ـأوـوحماكاة ـأوـغريه، ـآدميا عنه
ـالفييشـ)ق6أ(. ـالقصد.ـحاشية ـاإلفادةـمثا،ـالـلعدم ـالرتكيبـأو ـلعدم ـانتفىـكونهـكاما ـإنام هذا
بكسـرـالباءـإنـجعلـحاالـمنـفاعلـاحتاج،ـوبفتحهاـإنـجعلـحاالـمنـذكرـأجزاء،ـأيـحالـ )2ـ(

كونـاألجزاءـمعبراـعنهاـباألقسامـمجازا.ـحاشيةـالفيشيـ)ق6ب(.
ـاندرجـحتتـ ـالقسمـفهوـما ـاإلبرايشـ)ق7)ب(،ـوأما ـالذيـيرتكبـمنه.ـحاشية ـبعضه ـاليشء: جزء )3ـ(
ـقيدـزائدـيفـمفهومـ ـفإنهـمندرجـحتتـالنبيـوأخصـمنه؛ـالعتبار اليشءـوكانـأخصـمنه،ـكالرسول
الرسـلـوهوـاألمرـبالتبليغ،ـوكلامـوجدـالرسـولـوجدـالنبيـوالـعكس،ـوعليهـالـيكونـاالسـمـ
ـبحيثـيلزمـمنـوجودـكلـ ـالكام ـأخصـمـن ـليسـكلـمنها ـإذ ـللكام؛ والفعـلـواحلرفـأقسـاما
ـالنجاريـ)ق3ب(. ـالكام.ـحاشية ـنعمـهيـأجزاء ـأقسامـحقيقةـللكلمة، ـبل ـالكام، منهاـوجود

فيـالمطبوعـ)ص4(:ـ»َفَعَلُه«. )4ـ(
ـالزجاج،ـ ـإسحاق ـأبي ـإلىـشيخه ـنسبة ـالزجاجي، ـإسحاق ـبن ـالرحمن ـالقاسمـعبد ـأبو العامة )5ـ(
لهـمصنفاتـمفيدةـمنهاـكتابـالجملـفيـالنحو،ـألفهـفيـمكةـوكانـإذاـفرغـمنـبابـمنهـطافـ
بهـأسبوعا،ـودعاـاهللـأنـيغفرـلهـوأنـينفعـقارئه،ـتوفيـسنةـتسعـوثاثينـوثاثمائة،ـوقيلـسنةـ
أربعينـوثاثمائة.ـإنباهـالرواةـللقفطيـ)60/2)-)6)(ـوبغيةـالوعاةـللسيوطيـ)77/2(.
ـوفعل،ـوحرفـجاءملعنى«.ـاجلملـيفـالنحوـ)ص)(. ـاسم، ـ»أقسامـالكامـثاثة: قالـالزجاجي: )6ـ(

بِِه«. فيـ»ي«:ـ»َتَركُّ )7ـ(
منـمجموعهاـأيـجملتها،ـالـمنـجميعهاـأيـكلها،ـوالفرقـبينـالمجموعـوالجميعـأنهـالـ= )8ـ(
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اُهـَخالَِفًة،ـ ْجَماِع،ـَواَلـاْلتَِفاَت))(ـلَِمْن)2(ـَزاَدـَرابًِعاـَوَسمَّ َثَاَثٌةـاَلـَرابَِعـَلَهاـبِاإْلِ
ُه)3(ـَخَلٌف)4(ـَعِنـ»اْسُكْت«. َوَعنَىـبَِذلَِكـاْسَمـاْلِفْعِل،ـَنْحُو:ـ»َصْه«؛ـَفإِنَّ

ـَأَنا،ـَوُمْظَهٌر،ـَكَزْيٍد،ـ ـَنْحُو: ـَأْقَساٍم)5(:ـُمْضَمٌر، ـاْسٌم،ـَوُهَوـَثَاَثُة ـالثََّاَثُة: َوَهِذِه
َوُمْبَهٌم،ـَنْحُو:ـَهَذا)6(.

َوفِْعـٌل،ـَوُهَوـَثَاَثُةـَأْقَسـاٍمـَأْيًضا)7(:ـَمـاٍضـَكَضَرَب،ـَوُمَضـاِرٌعـَكَيْضِرُب،ـ
َوَأْمٌرـَكاْضِرْب.ـ

ـَأْيًضـا)9(:ـَحْرٌف ُمْشـَتَرٌك َبْيَن  ـَأْقَسـاٍم َوَحـْرٌفـَجـاَءـلَِمْعنًـى)8(،ـَوُهَوـَثَاَثُة

يشـترطـفيـالمجموعـشـمولـجميعـاألفرادـبخافـالجميع،ـفتركبـالكامـمنـجملتهاـالـ ـ=
يقتضـيـتركبهـمنـكلـمنها؛ـلصـدقـالمجموعـببعضـاألفـرادـدونـالجميع.ـفتحـربـالبريةـ

للنبتيتيـ)ق20أ(،ـوقوله:ـ»اَلـِمْنـَجِميِعَها«ـالـيوجدـفيـ»ب«.
أيـالـاعتداد.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق20ب(. ))ـ(

ـللوفائي)ق9)أ(،ـ ـالسنية ـالدرة ـالشارحـفيـشرحـاألزهرية. ـكماـصرحـبه ـبنـصابر ـأبوـجعفر هو )2ـ(
وفـيـ»ك«:ـ»إَِلىـَمْن«.

فيـ»ك«:ـ»أِلَ نَّـُه«. )3ـ(
خلف:ـنائب،ـأيـنابـمنابه،ـوقامـمقامه.ـحاشيةـالفيشيـ)ق7أ(. )4ـ(

فيـ»س«ـونسخةـذكرهاـابنـعانـ)ق30أ(:ـ»َعَلىـَثَاَثِةـَأْقَساٍم«ـقالـالنبتيتيـ)ق22أ(:ـ»وفيـ )5ـ(
نسـخةـإسـقاطـعلى،ـولعلهاـاألصح،ـبدليلـإسقاطهاـمنـالفعلـوالحرفـكماـستراه«،ـوقالـ
المدابغيـ)ق)2أ(:ـ»إنـتقسـيمـاالسـمـإلىـهذهـالثاثةـللمشاكلة،ـأي:ـليشاكلـماـصنعهـفيـ

الفعلـوالحرف،ـوإالـفالمبهمـمنـالمظهر،ـفاالسمـفيـالحقيقةـقسمان«.

ليسـالمبهمـغير:ـاسمـاإلشارة،ـوالموصول.ـحاشيةـالمدابغيـ)ق)2أ(. )6ـ(
فـيـ»س«:ـ»َوُهَوـَعَلىـَثَاَثِةـَأْقَسـاٍمـَأْيًضا«،ـوكذاـوردـعندـالوفائي،ـوقال:ـ»وصوابهـإسـقاطـ )7ـ(

على«.ـالدرةـالسنيةـ)ق20ب(.
جاءـلمعنى:ـأيـوضعـلمعنى.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـللشنوانيـ)ق6)أ(. )8ـ(

فيـ»س«:ـ»َوُهَوـَعَلىـَثَاَثِةـَأْقَساٍمـَأْيًضا«. )9ـ(
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األَْسـَماِء َواأْلَْفَعـاِل،ـَنْحُو:ـ»َهْل«))(،ـَوَحـْرٌف ُمْخَتصٌّ بِااِلْسـِم)2(،ـَنْحُو:ـ»فِي«،ـ
َوَحْرٌف ُمْخَتصٌّ بِاْلِفْعِل)3(،ـَنْحُو:ـ»َلْم«)4(.

ـَأْجَزاَءـَكِلَمٍة،ـ ـإَِذاـَكاَنْت ي ـالتََّهجِّ ـلَِمْعنًى«ـِمـْنـُحُروِف ـبَِقْولِِه:ـ»َجاَء َواْحَتـَرَز
يـإَِذاـَلْمـَتُكْنـَكَذلَِكـَفِهَي)5(  ـُحُروَفـالتََّهجِّ َكَزاِيـَزْيٍدـَوَياِئِهـَوَدالِِه،ـاَلـُمْطَلًقا؛ـأِلَنَّ

َأْسَماٌءـلَِمَعاٍن)6(،ـَفِجيٌمـَمَثًاـاْسُمـ»َجْه«)7(. 

ـَنْحُو:ـ»َكَتْبُتـِجيًما«،ـ ـااِلْسِم)9(، ـلَِعَاَماِت)8( ـاْسٌمـَقُبوُلَها َها ـَأنَّ لِيُلـَعَلى َوالدَّ
َو»َهِذِهـاْلِجيُمـَأْحَسُن)0)(ـِمْنـِجيِمَك«،ـَوَكَذا)))(ـاْلَباِقي.

ُمـفِيـ ـِمَنـااِلْسـِمـَواْلِفْعِلـَواْلَحْرِف،ـَفااِلْسـُمـاْلُمَتَقدِّ َوإَِذاـَأَرْدَتـَمْعِرَفَةـُكلٍّ
ـآِخِرِه،ـَواْلَخْفُضـ ـبِاْلَخْفِضـفِي ـاْلِفْعِلـَواْلَحْرِف ـَقِسيَمْيِه)3)( ـِمْن ـُيْعَرُف)2)( التَّْقِسيِم

فيـ»ز«ـو»س«ـوفوقـالسطرـفيـ»أ«ـو»ي«ـزيادة:ـ»وبل«. ))ـ(
«،ـوأشـارـالناسـخـإلـىـورودـالمثبـتـفـيـنسـخة،ـوفـيـ»ز«ـو»ع«ـ فـيـ»ك«:ـ»َوُمْخَتـصٌّ )2ـ(

ونسخةـفيـهامشـ»ك«ـوالمطبوعـ)ص4(:ـ»بِاأْلَْسَماِء«.
«،ـوأشـارـالناسـخـإلـىـورودـالمثبتـفيـنسـخة،ـوفـيـ»ز«ـوالمطبوعـ فـيـ»ك«:ـ»َوُمْخَتصٌّ )3ـ(

)ص4(:ـ»بِاأْلَْفَعاِل«.
فيـ»ي«:ـ»َقْد«ـبدل:ـ»َلْم«. )4ـ(

»َفِهَي«ـليستـفيـ»أ«،ـوجاءـبدلهاـفيـ»س«ـو»ك«:ـ»َكاَنْت«. )5ـ(
فيـ»س«:ـ»َأْسَماُءـَمَعاٍن«. )6ـ(
فيـ»ز«ـو»ع«:ـ»اْسٌمـلَِجْه«. )7ـ(

فيـ»س«:ـ»َعَاَماِت«. )8ـ(
ْسَماِء«. فيـالمطبوعـ)ص4(:ـ»اأْلَ )9ـ(

فيـ»ي«:ـ»َوِجيِميـَأْحَسُن«،ـقالـناسخـ»ي«:ـ»َوفِيـُنْسَخٍة:ـَوَهِذِهـاْلِجيُمـَأْحَسُن«. )0)ـ(
فيـ»أ«:ـ»َوَكَذلَِك«. )))ـ(

فيـ»ي«ـزيادة:ـ»َأْي:ـيميُز«. )2)ـ(
قسـيمـالشـيء:ـماـكانـمبايناـلذلكـالشـيءـواندرجـمعهـتحتـأصلـكلي،ـفاالسـمـمثاـ= )3)ـ(
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اِلـِمْنـ تِيـَتْحُدُثـِعنَْدـُدُخوِلـَعاِمِلـاْلَخْفِض،ـَكَكْسَرِةـالدَّ ِعَباَرٌةـَعِنـاْلَكْسـَرِة))(ـالَّ
َزْيٍدـفِيـَقْولَِك)2(:ـ»َمَرْرُتـبَِزْيٍد«،ـَفَزْيٌدـاْسٌم،ـَوُيْعَرُفـَذلَِكـبَِكْسِرـآِخِرِه.

ْفِظ)4(،ـَوُتَفاِرُقُهـفِيـ والتَّنِْويِن،ـَوُهَو:ـُنوٌنـَسـاِكنٌَة)3(ـَتْتَبُعـآِخَرـااِلْسـِمـفِيـاللَّ
ْبِطـبِاْلَقَلِم،ـَنْحُو:ـ»َزْيٍدـَوَرُجٍلـَوَصٍهـ ْكَلِة)6(ـِعنَْدـالضَّ ؛ـاْستِْغنَاًء)5(ـبَِتْكَراِرـالشَّ اْلَخطِّ

َوُمْسِلَماٍتـَوِحينَِئٍذ«)7(،ـَفَهِذِهـَأْسَماٌء؛ـلُِوُجوِدـالتَّنِْويِنـفِيـآِخِرَها.ـ

مباينـللفعلـوالحرفـواندرجـمعهماـتحتـالكلمة،ـوأماـقسـمـالشـيء:ـفهوـماـكانـمندرجاـ ـ=
تحتـذلكـالشيء.ـحاشيةـمحاسنـ)ق6أ(.

قولـه:ـعبارةـعنـالكسـرة،ـأيـأوـماـنابـعنها،ـواقتصرـعلىـالكسـرةـألنهـاـاألصل.ـالفوائدـ ))ـ(
األجهوريةـ)ق2)ب(.ـ

فيـ»ز«:ـ»فِيـَنْحِوـَقْولَِك«. )2ـ(
فيـ»ز«ـو»ك«ـزيادة:ـ»َزاِئَدٌة«. )3ـ(

قـالـاألجهـوريـ)ق3)أ(:ـ»قولـه:ـفـيـاللفظـلغيـرـتوكيد،ـاحتـرزـبهـعـنـنحو:ـ﴿ىئ﴾   )4ـ(
.»﴾µ﴿و

فيـ»ز«ـو»ع«ـو»ك«ـوالمطبوعـ)ص4(:ـ»اْستِْغنَاًءـَعنَْها«. )5ـ(
الشكلةـمفردـشكل،ـويفرقـبينهـوبينهاـبالهاء،ـمنـشكلـالكتابـإذاـبينهـبعاماتـاإلعراب،ـ )6ـ(
ـاإلعـراب.ـفتحـربـالبريةـ ـاألولىـفهيـلبيان ـأما ـالثانية، ـالمكررةـوهـي ـبالشـكلة ـاكتفـاء أي:

للنبتيتيـ)ق26أ(.
ـباالسـمـوهيـأربعـة،ـفزيدـورجلـمثاالنـ ـالتنوينـالخاصة ـأنواع ـبيان ـإلى ـاألمثلة ـبتعـداد أشـار )7ـ(
ـللداللـةـعلىـتمكنهاـفيـ ـالمنصرفة ـالمعربـة ـلبعضـاألسـماء ـالاحق ـالتمكيـن،ـوهو لتنويـن
ـالصـرف،ـو»َصٍه«ـمثالـ ـالفعلـفتمنـعـمن ـالحرفـفتبنـىـوال ـتشـبه ـلم ـلكونها بـابـاالسـمية؛
لتنويـنـالتنكير،ـوهوـالاحقـلبعضـاألسـماءـالمبنيـةـللفرقـبينـمعرفتهـاـونكرتها،ـفصهـإذاـ
ـالحديث،ـوإذاـلمـينونـفهوـلطلبـالسكوتـعنـحديثـمعين،ـ نونـفهوـللسـكوتـعنـمطلق
و»مسـلمات«ـمثالـلتنوينـالمقابلة،ـوهوـالاحقـلجمعـالمؤنثـالسـالمـفيـمقابلةـالنونـفيـ
ـفحذفتـ ـكانـكذاـوكذا، ـمثالـلتنوينـالعوضـواألصل:ـحينـإذ ـالسالم،ـو»ِحينَِئٍذ« جمعـالمذكر
ـابنـعانـ)ق34-33(. ـللوفائيـ)ق24أ(ـوحاشية ـالسنية ـالدرة ـالتنوين. الجملةـوعوضـعنها
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ُجُلـ ُجِل«ـَو»اْلِقَياِم«،ـَفالرَّ لِِه،ـَنْحُو:ـ»الرَّ ِمـَعَلْيِهـفِـيـَأوَّ َوُدُخوِلـاأْلَلِِفـَوالاَّ
لِِهَما.ـ ِمـفِيـَأوَّ لِِفـَوالاَّ َواْلِقَياُم))(ـاْسَماِن؛ـلِـُدُخوِلـاأْلَ

ُسوُلـ ـَفالرَّ ُسوِل«، ـالرَّ ـ»ِمَن ـَنْحُو: ـَأْيًضا، لِِه ـَأوَّ ـاْلَخْفِض)2( فِي  َوُدُخوِلـُحُروِف
اْسٌم؛ـلُِدُخوِلـَحْرِفـاْلَخْفِضـَعَلْيِه،ـَوُهَوـ»ِمْن«.ـ

ـااِلْسـَمـ ـاْثنََتاِنـَتْلَحَقاِن)4( ـَأْرَبٌع: ـااِلْسـِم)3( َوَحاِصـُلـَماـَذَكـَرُهـِمْنـَعَاَماِت
لِِه،ـَوُهَماـ فِيـآِخـِرِه،ـَوُهَماـاْلَخْفُضـَوالتَّنِْويُن،ـَواْثنََتاِن)5(ـَتْدُخـَاِن)6(ـَعَلْيِهـفِيـَأوَّ

ُمـَوُحُروُفـاْلَخْفِض. اأْلَلُِفـَوالاَّ

)7(؛ـلُِطوِلـاْلَكَاِمـَعَلىـُحُروِفـاْلَخْفِض.ـ َوَعَكَسـالتَّْرتِيَبـالطَّبِيِعيَّ

ـَبْعَضَهاـَقْدـ َوَعَطـَفـاْلَعَاَماِتـبِاْلَواِوـاْلُمِفيَدِةـلُِمْطَلِقـاْلَجْمِع؛ـإِْشـَعاًراـبَِأنَّ

ـناسـخـ»س«ـفيـالحاشيةـوالمطبوعـ)ص4(:ـ»َنْحُو:ـ فيـ»ز«ـو»ع«ـو»ك«ـو»ي«ـونسـخةـذكرها ))ـ(
ُجُلـَواْلُغَاُم«،ـوأشـارـناسخـ»ك«ـإلىـورودـالمثبتـفيـبعضـالنسخ،ـقالـ ُجِلـَواْلُغَاِم،ـَفالرَّ الرَّ
محاسـن:ـ»أشـارـبالمثالينـإلىـأنهـالـفرقـفيـماـدخلتـعليهـاأللفـوالامـبينـأنـيكونـاسـمـ
ـفسـرـروايةـ ـالنبتيتيـفقد ذاتـكالرجل،ـواسـمـمعنىـكالقيام«.ـحاشـيةـمحاسـنـ)ق6ب(،ـوأما
الغامـبقوله:ـ»نحو:ـالرجلـفيـمنـيعقل،ـوالغامـفيـمنـالـيعقل«.ـفتحـربـالبريةـ)ق28أ(.ـ

قالـالقليوبيـ)ق9أ(:ـ»وفيـنسخة:ـَحْرِفـاْلَخْفِض«. )2ـ(
فيـ»ي«:ـ»ِمَنـاْلَعَاَماِتـلِِاْسِم«. )3ـ(

فـيـ»ز«ـو»ي«:ـ»َيْلَحَقـاِن«،ـوفيـ»أ«ـو»س«ـو»ع«:ـ»اْثنَاِنـَيْلَحَقاِن«،ـوجاءـفيـحاشـيةـ»س«ـ )4ـ(
أنـهـوردـفـيـنسـخة:ـ»اْثنََتاِن«،ـولمـيضعـناسـخـ»ب«ـالنقطتيـن،ـوفيـحاشـيةـ»ي«:ـ»قوله:ـ
يلحقان،ـولوـقالـتلحقانـبالتاءـلكانـأولى،ـبلـهوـالصواب...،ـوكذاـيقالـفيـيدخان«.

فيـ»أ«ـو»س«ـو»ع«:ـ»َواْثنَاِن«. )5ـ(
فيـ»ب«ـو»ز«ـو»س«ـو»ع«ـو»ي«:ـ»َيْدُخَاِن«. )6ـ(

الترتيـبـالطبيعـيـأنـيتكلمـأوالـعلىـماـيدخلـفـيـاألول،ـوآخراـعلىـماـيدخلـفيـاآلخر.ـ )7ـ(
الدررـالفرائدـللشلبيـ)ق9ب(.
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ِم،ـَوَقْدـاَلـ ـاأْلَلِـِفـَوالاَّ ـالتَّنِْويِنـَأْوـَمَع ـاْلُجْمَلِة،ـَكاْلَخْفِضـَمـَع ُيَجاِمـُعـَبْعًضـاـفِي
ِمـَمَعـالتَّنِْويِن. لِِفـَوالاَّ ُيَجاِمُع))(،ـَكاأْلَ

ـاْسَتْطَرَد)2(ـَفَذَكَرـُجْمَلًةـِمْنـُحُروِفـاْلَخْفِض،ـَفَقاَل:ـَوِهَي،ـَأْي:ـُحُروُفـ ُثمَّ
اْلَخْفِض)3(:ـ

ِمْنـــبَِكْسِرـاْلِميِمـــَوِمْنـَمَعانِيَها)4( ااِلْبتَِداُء. 

َوإَِلىـَوِمْنـَمَعانِيَهاـااِلْنتَِهاُء. 
َوِمَثاُلُهَما)5(:ـ»ِسـْرُتـِمَنـاْلَبْصَرِةـإَِلىـاْلُكوَفِة«ـَفاْلَبْصَرُةـَواْلُكوَفُةـاْسـَماِن؛ـ
ِل)6(،ـَو»إَِلى«ـفِيـالثَّانِي)7(.  لُِدُخوِلـَحْرِفـاْلَخْفِضـَعَلْيِهَما،ـَوُهَوـ»ِمْن«ـفِيـاأْلَوَّ
ـاْلَقْوِس«)9(،ـَفاْلَقْوُسـ ـاْلُمَجاَوَزُة)8(،ـَنْحُو:ـ»َرَمْيُتـَعِن َوَعـْن،ـَوِمْنـَمَعانِيَها

اْسٌم؛ـلُِدُخوِلـ»َعْن«ـَعَلْيِه)0)(.

فيـ»ز«:ـ»ُتَجاِمُع«. ))ـ(
أيـماـذكرهـمنـحروفـالخفضـبطريقـاالستطراد؛ـألنـالمقصودـكونـحروفـالخفضـمنـ )2ـ(
عاماتـاالسـم،ـالـتعيينـذواتها.ـحاشـيةـمحاسنـ)ق7أ(،ـواالستطراد:ـهوـذكرـالشيءـفيـ

غيرـمحلهـمعـغيرهـلمناسبةـبينهما.ـحاشيةـالقليوبيـ)ق9ب(.
»َأْي:ـُحُروُفـاْلَخْفِض«ـالـتوجدـفيـ»ي«. )3ـ(

اعلـمـأنـاألزهـريـاقتصـرـفيـكلـحرفـمـنـهذهـالحروفـعلىـمعنىـمشـهورـمـنـمعانيهـ )4ـ(
وإنـكانـتـلهاـمعانـأخرـلـمـيأتـبها،ـويدلـعلىـأنـلهاـمعانيـأخرـإتيانهـبمنـالتبعيضيةـفيـ

جميعها.ـالعقدـالجوهريـالبنـالحاجـ)ص9)(.
فيـ»أ«:ـ»ِمَثاُلُهَما«ـدونـواو. )5ـ(

وَلى«. فيـ»س«ـو»ك«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص5(:ـ»اأْلُ )6ـ(
فيـ»س«ـو»ع«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص5(:ـ»الثَّانَِيِة«. )7ـ(

ـاملدابغيـ)ق29ب(. ـالذيـقبلها. ـالفعل ـإجيادـمصدر ـبواسطة ـبعدـيشءـعنـاملجرورـهبا املجاوزة: )8ـ(
أيـباعدتـالسهمـعنـالقوسـبسببـالرمي.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق30ب(. )9ـ(

ـَعَلْيِه،ـَوُهَوـَعْن«. فيـ»ز«:ـ»لُِدُخوِلـَحْرِفـاْلَجرِّ )0)ـ(
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َوَعَلـى،ـَوِمْنـَمَعانِيَهاـااِلْسـتِْعاَلُء،ـَنْحُو:ـ»َصِعْدُتـَعَلـىـاْلَجَبِل«،ـَفاْلَجَبُلـ
اْسٌم؛ـلُِدُخوِلـ»َعَلى«ـَعَلْيِه.

ـاْسـٌم؛ـ ـالظَّْرفِيَُّة))(،ـَنْحُو:ـ»اْلَماُءـفِيـاْلُكوِز«)2(،ـَفالُكوُز َوفِـي،ـَوِمْنـَمَعانِيَها
لُِدُخوِلـ»فِي«ـَعَلْيِه.ـ

ـَلِقيُتُه«،ـ ـَرُجٍلـَكِريٍم)3( ـ»ُربَّ ـَنْحُو: ـالتَّْقلِيُل، ـــَوِمْنـَمَعانِيَها اِء ـالرَّ ـبَِضمِّ ــ َوُربَّ
ـَعَلْيِه.ـ َفَرُجٌلـاْسٌم؛ـلُِدُخوِلـُربَّ

ـَفاْلَواِديـ ـبِاْلَواِدي«، ـ»َمَرْرُت ـَنْحُو: ـالتَّْعِدَيُة)4(، ـَمَعانِيَها ـَوِمْن َدُة، ـاْلُمَوحَّ َواْلَباُء
اْسٌم؛ـلُِدُخوِلـاْلَباِءـَعَلْيِه.ـ

ـاْسـٌم؛ـلُِدُخوِلـ ـَنْحُوـ»َزْيٌدـَكاْلَبْدِر«،ـَفاْلَبْدُر ـالتَّْشـبِيُه، َواْلَكاُف،ـَوِمْنـَمَعانِيَها
اْلَكاِفـَعَلْيِه.ـ

ـاْسـٌم؛ـ ـاْلِمْلـُك،ـَنْحُو:ـ»اْلَمـاُلـلِْلَخِليَفِة«،ـَفاْلَخِليَفُة ُم،ـَوِمـْنـَمَعانِيَها َوالـاَّ
ِمـَعَلْيِه.ـ لُِدُخوِلـالاَّ

الظرفيةـهيـحلولـشيءـفيـشيء،ـوالحالـيسمىـمظروفا،ـوالمحلـيسمىـظرفا.ـالمدابغيـ ))ـ(
)ق30أ(.

الكوز:ـالذيـالـعروةـله.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق)3أ(. )2ـ(

»كريم«ـالـتوجدـفيـ»س«،ـوجاءـبدلهاـفيـ»ك«:ـ»صالح«. )3ـ(
التعديـةـعلىـقسـمين:ـعامةـوهيـإيصالـمعنىـالفعلـالازمـإلىـاالسـم،ـوهيـبهذاـالمعنىـ )4ـ(
عامـةـفـيـجميعـحروفـالجرـالغيرـالزائـدة،ـوخاصةـوهيـالمعاقبةـلهمـزةـالنقلـفيـتصييرـ
مـاـكانـفاعاـمفعوال،ـوهيـبهذاـالمعنـىـخاصةـبالباء،ـنحو:ـ»َذَهْبُتـبَِزْيٍد«ـأيـصيرتهـذاهباـ
بمنزلـةـأذهبتـه،ـوعلىـالخاصةـيحمـلـكامـاألزهري؛ـليكـونـذلكـمختصاـبالبـاء،ـوعليهـ
يحمـلـمثاله،ـفمعنىـ»َمَرْرُتـبِاْلَواِدي«:ـصيرتـالواديـممروراـبه،ـوإنـكانـيحتملـالتعديةـ

العامة.ـالعقدـالجوهريـ)ص20(.
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يِنـاْلُمْهَمَلِةـــبَِمْعنَىـاْلَيِميِن.ـ َوُحُروُفـاْلَقَسِمـــبَِفْتِحـاْلَقاِفـَوالسِّ

َيْتـُحُروَفـاْلَقَسِم)2(ـلُِدُخولَِهاـ ))(،ـَوُسمِّ َوُحُروُفـاْلَقَسِمـِمْنـُحُروِفـاْلَجرِّ
َعَلىـاْلُمْقَسِمـبِِه.ـ

َوِهَيـَثَاَثٌة:

ـبِالظَّاِهِر،ـَنْحُو:ـ»َواهللِ«ـ﴿ں﴾)3(.  اْلَواُو،ـَوَتْخَتصُّ

ـاْلُمْضَمِر،ـ ـَنْحُو:ـ»بِاهللِ«،ـَوَعَلى ـالظَّاِهـِر)4(، َدُة،ـَوَتْدُخُلـَعَلى ـاْلُمَوحَّ َواْلَبـاُء
َنْحُو:ـ»اهللُـُأْقِسُمـبِِه«)5(. 

ـبَِلْفِظـاْلَجَاَلـِةـَغالًِبا)7(،ـَنْحـُو:ـ»َتاهللِ«،ـ َوالتَّـاُءـاْلُمَثنَّاُةـَفـْوُق)6(،ـَوَتْخَتـصُّ
ُم،ـ «،ـَوَقْدـَتْخُلُفَهاـالاَّ َوَأْصُلَهاـاْلَواُو)8(،ـَوَقْدـُتْجَعُلـَهاًء،ـَنْحُو:ـ»َهاـاهللِ)9(ـأَلَْفَعَلنَّ

َجُل«.ـ ُرـاأْلَ ِه)0)(ـاَلـُيَؤخَّ َنْحُو:ـ»لِلَّ

فيـ»س«ـو»ك«ـوالمطبوعـ)ص5(:ـ»ِمْنـُحُروِفـاْلَخْفِض«. ))ـ(
فيـ»ي«:ـ»ُحُروَفـَقَسٍم«. )2ـ(
سورةـالطور،ـاآليةـ))(. )3ـ(

فيـ»ي«:ـ»َعَلىـالظَّاِهِرـَأْيًضا«. )4ـ(
فيـحاشيةـ»أ«:ـ»المثالـالواضحـأنـيقال:ـبكـياـاهللـألفعلن«. )5ـ(

فيـ»ك«:ـ»ِمْنـَفْوُق«. )6ـ(
ْحَمِن«،ـوكلهاـشـاذة.ـحاشـيةـ ـاْلَكْعَبَة«،ـوُحِكَيـأيضا:ـ»َتالرَّ حكىـاألخفش:ـ»َتَربِّي«ـو»َتَربِّ )7ـ(

القليوبيـ)ق0)ب(.
ألنـالتاءـتبدلـمنـالواوـكثريا،ـكرتاثـوجتاهـوختمةـوهتمة.ـالدررـالفرائدـللشلبيـ)ق0)ب(. )8ـ(
فيـ»ز«ـو»ع«ـوالمطبوعـ)ص5(:ـ»َهاهلل«،ـقالـالقليوبيـ)ق0)ب(:ـ»بقطعـالهمزـووصلها،ـ )9ـ(
ـاهللـ ـبالمدـوالقطع،ـها ـأهلل ـأربعـلغات:ـها ـا.هـ،ـففيه وكلـمنهمـا:ـمـعـإثباتـألفها،ـأوـحذفها«

بحذفهما،ـهاـاهللـبالمدـدونـقطع،ـهاـأهللـبالقطعـدونـمد.ـالعقدـالجوهريـ)ص20(.
بكسرـالمـ»هلل«،ـوحكيـفتحها.ـحاشيةـالقليوبيـ)ق0)ب(. )0)ـ(
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ـاْلَحْرفِيَِّة،ـَوَتْدُخُلـ ـبَِقِد ـااِلْسِمـَواْلَحْرِف ـُيْعَرُفـِمَن))( ـاْلَفاِءــ ـبَِكْسِر َواْلِفْعُلــ
َعَلـىـاْلَماِضي،ـَنْحُو:ـ»َقْدـَقاَم«ـَوَعَلىـاْلُمَضـاِرِع،ـَنْحُو:ـ»َقْدـَيُقوُم«،ـَفَقاَمـَوَيُقوُم:ـ

فِْعَاِن؛ـلُِدُخوِلـَقْدـَعَلْيِهَما.ـ

َهاـبَِمْعنَى:ـ»َحْسُب«،ـ َـّ ن ْسَماِء؛ـألَِ ٌة)2(ـبِاألَْ َهاـُمْخَتصَّ ـااِلْسـِميَِّةـَفإِنَّ بِِخَاِفـَقِد
َنْحُو:ـ»َقْدـَزْيٍدـِدْرَهٌم«)3(. 

اِن)4(ـبِاْلُمَضاِرِع،ـَنْحُو:ـ»َسـَيُقوُل«ـَو»َسـْوَفـ ـيِن، َوَسـْوَف، َوَيْخَتصَّ َوالسِّ
يِنـَوَسْوَفـَعَلْيِه.ـ َيُقوُل«،ـَفَيُقوُل:ـفِْعٌلـُمَضاِرٌع)5(؛ـلُِدُخوِلـالسِّ

ـبِاْلَماِضي،ـَنْحُو:ـ»َقاَلْت«)7(.  اِكنَِة)6(، َوَتْخَتصُّ َوَتاِءـالتَّْأنِيِثـالسَّ

فيـالمطبوعـ)ص5(ـوحاشيةـ»ز«ـزيادة:ـ»َقِسيَمْيِه«،ـوفيـحاشيةـ»ب«:ـ»َقِسيَمْيِن«. ))ـ(
.» فيـ»ع«:ـ»َتْخَتصُّ )2ـ(

قدـبسـكونـالدال:ـاسـمـمبتدأـمبنيـعىلـالسـكونـحملهـرفع،ـوبضمـالدال:ـاسمـمبتدأـمرفوعـ )3ـ(
بضمةـظاهرةـيفـآخره،ـوزيدـمضافـإليهـفيهام،ـودرهمـخربه.ـحاشيةـالقليويبـ)ق))أ(.

اِن«ـدونـواوـقبلـالفعل. اِن«،ـوفيـ»ب«ـو»ز«ـو»س«:ـ»َيْخَتصَّ فيـ»أ«:ـ»َوَتْخَتصَّ )4ـ(
كلمـةـ»فِْعـٌل«ـالـتوجدـفيـ»ع«،ـوكلمـةـ»ُمَضاِرٌع«ـالـتوجدـفـيـ»ب«ـو»س«،ـقالـالقليوبيـ )5ـ(
)ق))أ(:ـ»َفَيُقوُلـفِْعٌل،ـوفيـنسخة:ـفِْعٌلـُمَضاِرٌع،ـوكلـمنهماـصحيحة؛ـلماـفيهاـمنـالداللةـ

علىـالفعليةـالمقصودة،ـمعـزيادةـفيـالثانية«.
المـرادـبالسـاكنةـمنـحيـثـالوضعـوإنـحركتـلعارض،ـكالكسـرـفـيـنحو:ـ﴿Ç ېئ  )6ـ(
ېئ﴾،ـوالفتحـفيـنحو:ـ﴿ڦ﴾،ـوالضمـفيـنحو:ـ﴿َوقَالَُت  ٺ﴾ـعلىـأحدـالوجهينـ

فيه.ـحاشيةـالقليوبيـ)ق))أ(.
ـاِكنَِةـ فـيـالمطبوعـ)ص5(:ـ»َقاَمـْت«،ـوجاءـفيـ»ك«ـزيادة:ـ»َفَقاَلـْتـفِْعٌل؛ـلُِدُخوِلـَتاِءـالتَّْأنِيِثـالسَّ )7ـ(
ـاْلَماِضـيـَواْلُمَضاِرِعـ ـَبْيَن ـَأْقَسـاٍم:ـِقْسـٌمـُمْشـَتَرٌك ـَثَاَثُة ـاْلِفْعِل َعَلْيـِه،ـَوَحاِصـُلـَماـَذَكَرُهـِمْنـَعَاَماِت
ـالتَّْأنِيِثـ ـَتاُء ـبِاْلَماِضيـَوُهَو ـيُنـَوَسْوَف،ـَوِقْسٌمـُمْخَتصٌّ ـالسِّ ـبِاْلُمَضاِرِعـَوُهَو َوُهَوـَقْد،ـَوِقْسـٌمـُمْخَتصٌّ
ـالمؤنثةـ ـياء ـوهيـداللتهـعلىـالطلبـمعـقبوله ـاألمر، ـ»ولمـيذكرـعامة ـقالـابنـالحاج: ـاهـ، اِكنَُة«. السَّ
ـالجوهريـ)ص)2(. ـالعقد ـتشويشـعلىـالمبتدئ«. ـففيهما ـنونيـالتوكيد؛ـألنهاـمركبة ـأو المخاطبة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 81 قسمـالتحقيق 

ـااِلْسُمـ ـبِِه ـُيْعَرُف ـااِلْسِم، َأْي:ـَما ـَيْصُلُحـَمَعُهـَدلِيُل ُه:ـَماـاَل ـبَِأنَّ ـُيْعَرُف َواْلَحْرُف
ِمـَوُحُروِفـاْلَخْفِض.ـ ِمَن:ـاْلَخْفِض،ـَوالتَّنِْويِن،ـَوُدُخوِلـاأْلَلِِفـَوالاَّ

ـيِن،ـ ـَيْصُلُحـَمَعُهـَدلِيُل اْلِفْعِل، َأْي:ـَماـُيْعَرُفـبِِهـاْلِفْعُلـِمْن:ـَقْد،ـَوالسِّ َوَمـاـ
اِكنَِة.ـ َوَسْوَف،ـَوَتاِءـالتَّْأنِيِثـالسَّ

َفَعَدُمـَصَاِحَيتِِهـلَِدلِيِلـااِلْسِمـَولَِدلِيِلـاْلِفْعِلـَدلِيٌلـَعَلىـَحْرفِيَّتِِه.ـ

َوَنظِيـُرـَذلِـَكـَكَماـَقـاَلـاْبـُنـَمالِـٍك))(:ـ»َجـَحـَخ«)2(،ـَفَعَاَمُةـاْلِجيـِمـُنْقَطٌةـ
ِمْنـَأْسـَفُل)3(،ـَوَعَاَمُةـاْلَخـاِء)4(ـُنْقَطٌةـِمْنـَفْوُق)5(،ـَوَعَاَمُةـاْلَحـاِءـاْلُمْهَمَلِةـَعَدُمـ

يَِّة)7(. ـبِاْلُكلِّ النُّْقَطِة)6(

فـيـ»ك«ـزيادة:ـ»فِيـَشـْرِحـاْلُعْمـَدِة«،ـوابنـمالكـهوـاإلمامـالعامةـجمـالـالدينـمحمدـبنـ ))ـ(
ـالنحوي،ـولدـسـنةـستمائةـوكانـإماماـ ـالشـافعي ـالجياني ـبنـمالكـالطائي ـاهلل ـبنـعبد ـاهلل عبد
فيـالعربيةـوالقراءات،ـومصنفاتهـنافعةـكثيرةـمشهورة،ـمنهاـكتابـالتسهيلـوالكافيةـالشافيةـ
ـاثنتينـوسبعينـ ـالافظـوغيرها،ـتوفيـبدمشـقـسـنة ـالحافظـوعدة ـاأللفيةـوعمدة والخاصة
وسـتمائة.ـالبلغةـفـيـتراجمـأئمةـالنحوـوالصـرفـللفيروزـآبـاديـ)ص269-270(ـوبغيةـ

الوعاةـفيـطبقاتـاللغويينـوالنحاةـللسيوطيـ))/30)-37)(.
فيـع:ـ»جـخـح«. )2ـ(

فيـ»أ«ـو»ز«:ـ»ِمْنـَأْسـَفِلَها«،ـوفيـ»س«ـو»ك«:ـ»ِمْنـَأْسـَفِلِه«،ـوعندـالوفائيـ)ق35أ(:ـ»ِمْنـ )3ـ(
َتْحتَِها«،ـوأشارـالوفائيـإلىـورودـالمثبتـفيـنسخة.

فيـ»س«ـو»ع«:ـ»اْلَخاِءـاْلُمْعَجَمِة«. )4ـ(
فيـ»أ«ـو»ز«:ـ»ِمْنـَفْوِقَها«،ـوفيـ»س«ـو»ك«:ـ»ِمْنـَفْوِقِه«. )5ـ(

فيـ»ك«:ـ»َعَدُمـالنَّْقِط«. )6ـ(
نـصـكامـابنـمالك:ـ»أشـبهـشـيءـبالكلمـاتـالثاثة:ـالجيـمـوالخاءـوالحـاء؛ـفإنهاـثاثةـ )7ـ(
جعلـالثنينـمنهاـعامتانـوجوديتانـوهماـالنقطتان،ـوجعلـعامةـالثالثـخلوهـمنـالنقط،ـ
فاالسـمـوالفعـلـبمنزلةـالجيمـوالخـاءـفيـاالمتيـازـبعامتينـوجوديتيـن،ـوالحرفـبمنزلةـ
الحاءـفيـاالمتيازـبعامةـعدمية«.ـشرحـعمدةـالحافظـوعدةـالافظـالبنـمالكـ))/06)(.
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ْعَراِب ـ بَِكْسِ اْلَهْمَزِة ـ  َباُب اإْلِ

))(:ـُهَوـَتْغِييُرـَأْحَواِل)2( َأَواِخِرـ ُهـَمْعنَِويٌّ ْعـَراُبـفِيـاْصطَِاِحـَمْنـَيُقوُلـإِنَّ اإْلِ
اْلَكِلِم،ـَحِقيَقًةـَكآِخِرـ»َزْيٍد«،ـَأْوُحْكًماـَكآِخِرـ»َيٍد«)3(. 

ـَأْنـَكاَنـ ـَبْعَد ـَأْوـَمْخُفوًضا، ـَأْوـَمنُْصوًبا ـَتْصِييُرُهـَمْرُفوًعا َواْلُمَراُد بَِتْغيِيِر اآْلِخِر:
َمْوُقوًفاـَقْبَلـالتَّْرِكيِب)4(. 

ِذيـَلْمـَيتَِّصْلـ ـالَّ ـاْلُمَضاِرُع ُن)5(،ـَواْلِفْعُل ـاْلُمَتَمكِّ ـااِلْسُم َواْلُمَراُد بِاْلَكلِِم ُهنَا:
َناِث،ـَوَلْمـُتَباِشْرُه)7(ـُنوُنـالتَّْوِكيِد.ـ بِآِخِرِهـُنوُن)6(ـاإِلْ

ٌةـَلُه.ـ ُهـِعلَّ اِلْختَِاِفـاْلَعَواِمِل،ـُمَتَعلٌِّقـبِـ»َتْغِييُر«ـَعَلىـَأنَّ

أماـفيـاصطاحـمنـيقولـإنهـلفظيـفحده:ـأثرـظاهرـأوـمقدرـيجلبهـالعاملـفيـآخرـالكلمة.ـ ))ـ(
حاشيةـالنجاريـ)ق9أ(.

ـفيشملـتغيريـ ـاملتنـعىلـعمومه، ـإبقاء ـبلـجيوز ـإليه، ـليشملـتغيريـالذاتـوالصفة،ـوالـحاجة قدره )2ـ(
ـالفييشـ)ق0)أ(. ـبحركة.ـحاشية ـتبدلـحركة ـبأن ـيبدلـحرفـبحرف،ـوتغيريـالصفة الذاتـبأن
ـفإنـ ـاالستعامل،ـكَيٍدـوَدٍم، ـلكثرة ـالكلمة ـبأنـحذفـمنهـالم ـأوـحكام: ـبأنـملـحيذفـمنهـيشء، حقيقة: )3ـ(
أصلها:ـيديـودمي،ـفحذفتـالياءـوصارـاإلعرابـعىلـالدالـوامليم.ـالعقدـاجلوهريـ)ص22(.
موقوفا:ـأيـساكناـالـمتحركاـحركةـإعرابـوالـبناء،ـقبلـالرتكيبـمعـعامل.ـفتحـربـالربيةـللنبتيتيـ )4ـ(
ـالفرائدـللشلبيـ)ق2)أ(. ـالدرر ـلغريـعامل. ـأوـسكونا ـالكلمةـحركة ـفهوـلزومـآخر ـالبناء ـوأما )ق39أ(،
ـاملبني،ـواملتمكنـقسامن:ـمتمكنـأمكنـوهوـ ـاملعرب،ـوغريـمتمكنـوهو االسمـقسامن:ـمتمكنـوهو )5ـ(
ـالفرائدـللشلبيـ)ق2)ب(. ـالدرر املعربـاملنرصف،ـوغريـمتمكنـأمكنـوهوـاملعربـغريـاملنرصف.

فيـ»أ«ـو»س«:ـ»بِآِخِرِهـبِنُوِن«،ـوفيـ»ب«:ـ»آِخُرُهـبِنُوِن«. )6ـ(
تباشره:ـأيـتلتصقـبه.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق39ب(. )7ـ(
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اِخَلِةـَعَلْيَها)2(ـَواِحًداـ َواْلُمَراُد بِاْختاَِلِف اْلَعَواِمِل:ـَتَعاُقُبَها))(ـَعَلىـاْلَكِلِمـالدَّ
َبْعَدـَواِحٍد.ـ

ـاْلُمْقَتِضي)4(  ـاْلَمْعنَى ُم)3( ـَيَتَقوَّ ـبِِه ـَما ـَواْلُمَراُد بِاْلَعاِمِل: َواْلَعَواِمُلـَجْمُعـَعاِمٍل،
ا.ـ لِْلِْعَراِب،ـَسَواٌءـَكاَن)5(ـَذلَِكـاْلَعاِمُلـَلْفظِيًّاـَأْو)6(ـَمْعنَِويًّ

ْفِع،ـَوَنْحُو:ـ ُهـَيْطُلُبـاْلَفاِعَلـاْلُمْقَتِضَيـلِلرَّ ـَنْحُو:ـ»َجاَء«ـَفإِنَّ َفاْلَعاِمُلـاللَّْفظِيُّ
َهاـَتْطُلُبـ ُهـَيْطُلـُبـاْلَمْفُعوَلـاْلُمْقَتِضـَيـلِلنَّْصِب،ـَوَنْحُو:ـ»اْلَبـاِء«ـَفإِنَّ »َرَأْيـُت«ـَفإِنَّ

 .)8( اْلُمَضاَفـإَِلْيِه)7(ـاْلُمْقَتِضَيـلِْلَجرِّ

ُد)9(.  :ـااِلْبتَِداُء،ـَوالتََّجرُّ َواْلَعاِمُلـاْلَمْعنَِويُّ

تعاقبهـا:ـأيـتغيرهـا،ـأوـدخولهـاـواحداـبعدـواحـد،ـويحتملـأنـالمـرادـباختافـالعواملـ ))ـ(
تغيرهاـمنـالعدمـإلىـالوجود.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق27أ(.

اِخَلِة،ـَأِي:ـاْلَعَواِمِلـَعَلْيَها«. فيـ»ي«:ـ»الدَّ )2ـ(
يتقـوم:ـأيـيصحـويسـتقيم،ـوتقديمـالجـارـوالمجرورـلاختصاص،ـأيـيتقـومـبهـالـبغيره.ـ )3ـ(

حاشيةـالنجاريـ)ق0)أ(.
المقتضي:ـأيـالطالب.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق40أ(. )4ـ(

فيـ»أ«ـو»ب«:ـ»َأَكاَن«. )5ـ(
فيـ»أ«:ـ»َأْم«. )6ـ(

المرادـباإلضافةـهناـالنسـبةـالمخصوصة،ـكإضافةـالمرورـإلىـزيدـونسـبتهـإليه،ـالـاإلضافةـ )7ـ(
االصطاحية،ـفإنهاـالـتجامعـالجرـبالحرف.ـحاشـيةـالنجاريـ)ق0)أ(،ـوفيـحاشـيةـ»ب«ـ

تعليق:ـ»أي:ـإضافةـلغوية«.
ُهـَيْطُلـُبـاْلَمْفُعولِيََّةـ ْفـِع،ـَوَنْحُو:ـ»َرَأْيـُت«ـَفإِنَّ ـُهـَيْطُلـُبـاْلَفاِعِليَّـَةـاْلُمْقَتِضَيَةـلِلرَّ فـيـ»ي«:ـ»َفإِنَّ )8ـ(
«،ـوفيـحاشـيةـ َهاـَتْطُلُبـاْلُمَضاَفـإَِلْيِهـاْلُمْقَتِضَيَةـلِْلَجرِّ اْلُمْقَتِضَيـَةـلِلنَّْصِب،ـَوَنْحُو:ـ»اْلَباِء«ـَفإِنَّ
ُهـَيْطُلُبـاْلَجْزَم«ـوكتبـناسـخـ»ي«ـفوقـالزيادة:ـ»كذاـفيـبعضـ »ي«ـزيـادة:ـ»َوَنْحـُوـَلْم،ـَفإِنَّ

النسخ،ـوفيـبعضهاـإسقاطه«.
ُد«،ـوفيـ»ب«ـو»س«ــ= ـُهَوـااِلْبتَِداُءـَوالتََّجرُّ فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص6(:ـ»َواْلَعاِمُلـاْلَمْعنَِويُّ )9ـ(
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َواْلُمـَراُد بُِدُخـوِل اْلَعَواِمِل:ـَمِجيُئَهاـلَِمـاـَتْقَتِضيِهـِمَنـاْلَفاِعِليَّـِةـَواْلَمْفُعولِيَِّةـ
َمْتـَعَلـىـاْلَمْعُمواَلِتـ ْتـَأْمـُحِذَفـْت))(،ـَوَسـَواٌءـَتَقدَّ َضاَفِة،ـَسـَواٌءـاْسـَتَمرَّ َواإْلِ

َرْت)2(ـَنْحُو:ـ»َزْيًداـَرَأْيُت«.ـ َكـ»َرَأْيُتـَزْيًدا«،ـَأْمـَتَأخَّ

ـاْلُمْعَرَباِت)5(«ـَجْرٌيـ ـَقْبَل ـإاِلَّ ـَتُكوُن ـاْلَعَواِمَلـاَل )4( نَّ )3(:ـ»أِلَ وِديِّ ـاْلَمكُّ َوَقْوُل
َعَلىـاأْلَْصِلـاْلَغالِِب)6(. 

ِد«،ـقـالـالوفائي:ـ»االبتـداءـفيـالمبتدأ،ـ ـَنْحـُوـااِلْبتِـَداِءـَوالتََّجرُّ و»ي«:ـ»َواْلَعاِمـُلـاْلَمْعنَـِويُّ ـ=
والتجـردـفيـالفعلـالمضارع،ـوإنماـلمـيقلـالشـارحـرحمهـاهلل:ـَنْحـُوـااِلْبتَِداِءـإلىـآخرهـكماـ
تقدمـفيـالعواملـاللفظية؛ـللشـارةـإلىـأنـالعاملـالمعنويـمنحصرـفيـاالبتداءـوالتجرد«.ـ
ـالشـيبينيـ)ق24أ(:ـ»والـعاملـمعنويـغيرـهذين،ـفماـ ـالسـنيةـللوفائيـ)ق42أ(،ـوقال الدرة

فيـبعضـالنسخـمنـزيادةـ»َنْحُو«ـغيرـظاهر«.
فيـ»ز«ـو»س«ـو»ك«ـو»ي«:ـ»َأْوـُحِذَفْت«. ))ـ(

َرْت«. فيـ»ب«ـو»س«ـو»ك«ـو»ي«:ـ»َأْوـَتَأخَّ )2ـ(
ـوديـــبفتحـالميمـ اإلمـامـالعامـةـاللغـويـالنحويـعبدـالرحمـنـبنـعليـبنـصالـحـالَمكُّ )3ـ(
وضمـالكافـمشـددةـعندـالسـخاويـوغيرهـومخففةـعندـآخرينـــنسـباـالفاسـيـالمالكي،ـ
كانـإماماـبارعاـفيـالعلوم،ـلهـشـرحـعلىـاآلجروميةـوشـرحانـعلىـألفيةـابنـمالكـوغيرهاـ
منـالتصانيفـالنافعةـالمفيدة،ـتوفيـسنةـسبعـوثمانمائةـوقيلـسنةـإحدىـوثمانمائة.ـالضوءـ

الامعـللسخاويـ)97/4(ـودرةـالحجالـالبنـالقاضيـ)84/3(.ـ
ـاْلَعَواِمَل«ـوالمثبتـهوـالواردـفيـباقيـالنسخ،ـوشرحـ فيـ»ي«ـو»ع«ـوالمطبوعـ)ص6(:ـ»إِنَّ )4ـ(

اآلجروميةـللمكوديـ)ص4(.
فـيـ»ي«ـوالمطبـوعـ)ص6(:ـ»اْلَمْعُمـواَلِت«،ـوالمثبتـهوـالواردـعنـدـالمكوديـ)كماـفيـ )5ـ(
نسخهـالخطية،ـوإنـكانتـقدـتصحفتـفيـبعضـالطبعاتـإلى:ـالمغيرات(ـوكذاـهوـالواردـ
فـيـباقيـالنسـخـالخطية،ـوقالـاإلبراشـيـ)ق32ب(:ـ»المعربـات،ـأي:ـالمعموالت«ـاهـ،ـ
وعبارةـالمكوديـوردتـفيـشـرحهـعلىـاآلجرومية،ـونصها:ـ»وقوله:ـالداخلةـعليهاـلفظا؛ـ

ألنـالعواملـالـتكونـإالـقبلـالمعرباتـكماـمثلنا،ـفهيـداخلةـعليها«.
يمكنـأنـيجابـأيضاـبأنهـأرادـأنـالعواملـالـتكونـإالـقبلـالمعرباتـبحسبـالرتبة،ـيعنيـ= )6ـ(
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ـَتْغِييَرـ ـَأنَّ ـَيْعنِي ـَأْوـَتْقِديًرا«ـَحااَلِنـِمْنـ»َتْغِييـُر«))(، ِف:ـ»َلْفًظا ـاْلُمَصنِـّ َوَقـْوُل
ْفِظـَنْحُو:ـ»َيْضِرُبـَزْيـٌد«،ـَو»َلْنـَأْكَرَه)2(ـَحاتًِما«،ـ َأَواِخـِرـاْلَكِلِمـَتاَرًةـَيُكوُنـفِيـاللَّ

َو»َلْمـَأْذَهْبـبَِعْمٍرو«.ـ

»َأْكـَرَه«ـ فِـي:ـ َوبِالنَّْصـِبـ َو»َزْيـٌد«)3(،ـ »َيْضـِرُب«ـ فِـي:ـ ْفـِعـ بِالرَّ َفَتْلِفـُظـ
ـفِي:ـ»َعْمٍرو«.ـ و»َحاتًِما«)4(،ـَوبِاْلَجْزِمـفِي:ـ»َأْذَهْب«،ـَوبِاْلَجرِّ

،ـَكَماـُتنَْوىـ َوَتاَرًةـَيُكوُنـالتَّْغِييُرـَعَلىـَسبِيِلـاْلَفْرِضـَوالتَّْقِديِر،ـَوُهَوـاْلَمنِْويُّ
ُةـفِي:ـ»ُموَسـىـَيْخَشـى«)5(،ـَواْلَفْتَحُةـفِي:ـ»َلْنـَأْخَشى)6(ـاْلَفَتى«،ـَواْلَكْسَرُةـ مَّ الضَّ

َحى)8(«.  فِيـَنْحِو)7(:ـ»َمَرْرُتـبِالرَّ

أنـرتبةـالعواملـالتقدمـعلىـالمعربات.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق29أ(.ـ ـ=
ـأوـتقديرا«،ـ ـإعراب:ـ»لفظـا ـأوجهـفي ـإعـرابـاآلجروميةـ)ق3ب(ـثاثـة ـاألزهـريـفي ذكـر ))ـ(
األول:ـأنـيكوناـمصدرينـمنصوبينـعلىـالمفعوليةـالمطلقةـعلىـحذفـمضاف،ـوالتقدير:ـ
ـالمضافـإليهـمقامـهـفانتصبـانتصابه،ـ ـأوـتغييـرـتقدير،ـفحذفـالمضافـوأقيـم تغييـرـلفـظ
والثانـي:ـأنـيكونـاـحاليـنـعلىـالتأويلـباسـمـالمفعـول،ـوالتقديـر:ـملفوظاـبـهـأوـمقدرا،ـ
ـالتقدير،ـوذكرـ ـاللفظـأوـفي ـالخافض،ـوالتقدير:ـفـي ـنزع ـأنـيكونـاـمنصوبينـعلى والثالـث:

أنـأولىـاألوجهـاألول،ـوأماـالثانيـوالثالثـفموقوفانـعلىـالسماع.
يحتمـلـأنـيكـونـضبطهـا:ـ»ُأْكـِرَه«،ـوالمثبتـهوـالواردـفـيـ»ب«ـو»ي«ـوأماـباقيـالنسـخـ )2ـ(

فمحتملةـلهما.
فيـ»ك«ـو»ي«:ـ»َيْضِرُبـَزْيٌد«. )3ـ(
فيـ»ك«ـو»ي«:ـ»َأْكَرَهـَحاتًِما«. )4ـ(

فيـ»س«:ـ»فِيـَنْحِوـُموَسىـَوَيْخَشى«. )5ـ(
فيـ»ي«:ـ»َيْخَشى«ـبدل:ـ»َأْخَشى«. )6ـ(

»َنْحِو«ـالـتوجدـفيـالمطبوعـ)ص6(. )7ـ(
الرحـى:ـهـيـالتيـيطحنـبهـا،ـوالرحىـمنـاألرضـمكانـمسـتديرـغليظـيكـونـبينـرمال.ـ )8ـ(

لسانـالعربـ)4)/2)3-3)3(.
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َرٍة،ـَوَأْخَشـى))(ـَواْلَفَتىـَمنُْصوَباِنـ ٍةـُمَقدَّ َفُموَسـىـَوَيْخَشـىـَمْرُفوَعاِنـبَِضمَّ
َرٍة.ـ َحىـَمْخُفوٌض)2(ـبَِكْسَرٍةـُمَقدَّ َرٍة،ـَوالرَّ بَِفْتَحٍةـُمَقدَّ

َوَهَذاـُهَوـالُمَراُدـبَِقْولِِه:ـ»َأْوـَتْقِديًرا)3(«،ـَو»َأْو«ـُهنَاـلِلتَّْقِسيِم،ـاَلـلِلتَّْرِديِد)4(. 

 : ْفظِيِّ ْعَراِب)5( اللَّ َوَكْيِفيَُّة اإْلِ

َأْنـَتُقوَلـفِيـَنْحِو)6(:ـ»َيْضِرُب َزْيٌد«:ـ

ٌةـَظاِهـَرٌةـفِيـآِخِرِه،ـ َيْضـِرُب:ـفِْعٌلـُمَضـاِرٌعـَمْرُفوٌع)7(،ـَوَعَاَمـُةـَرْفِعِهـَضمَّ
ُدـِمَن)8(ـالنَّاِصِبـَواْلَجاِزِم.ـ ْفَع:ـالتََّجرُّ َواْلَعاِمُلـفِيِهـالرَّ

ـٌةـَظاِهَرٌةـفِيـ َوَزْيـٌد:ـَفاِعـٌلـبَِيْضِرُب)9(،ـَوُهـَوـَمْرُفوٌع،ـَوَعَاَمـُةـَرْفِعِهـَضمَّ
ْفَع:ـ»َيْضِرُب«.ـ آِخِرِه،ـَواْلَعاِمُلـفِيِهـالرَّ

فيـ»ي«:ـ»َوَيْخَشى«. ))ـ(
ـمخفوض،ـوفيـبعضـالنسخ:ـَمْخُفوَضٌة،ـ ـأيـلفظها ـالرحىـمخفوض، ـقوله: ـ»ي«: فيـحاشية )2ـ(

واألُوَلىـَأْوَلى؛ـألنـالكامـعلىـاللفظ،ـوالـنظرـلكونهـمؤنثاـوالـمذكرا.
فيـ»ز«:ـ»َوَتْقِديًرا«،ـوفيـالمطبوعـ)ص6(ـونسخةـأشارـإليهاـناسخـ»ي«:ـ»َلْفًظاـَأْوـَتْقِديًرا«. )3ـ(
المراد:ـالـللشـك،ـفكانـاألولىـأنـيقول:ـالـللتردد؛ـألنـالترديدـالتشـكيك.ـفتحـربـالبريةـ )4ـ(

للنبتيتيـ)ق)4ب(.ـ
أرادـباإلعرابـهناـتطبيقـالمركبـعلىـالقواعدـالنحويةـمطلقاـسواءـكانـمبنياـأوـمعربا،ـفاـ )5ـ(
ينافـيـذلكـقولـه:ـلنـحرفـنفيـونصب،ـمعـأنـالحروفـمبنيـة،ـوليسـالمرادـبهـهناـمقابلـ

البناءـحتىـيكونـذكرـبعضـالمبنياتـمستدركا.ـحاشيةـالمدابغيـ)ق47ب(.
»َنْحِو«ـالـتوجدـفيـ»ك«. )6ـ(

ِدِهـَعِنـالنَّاِصِبـَواْلَجاِزِم«. فيـ»ز«ـزيادة:ـ»لَِتَجرُّ )7ـ(
فيـ»أ«ـو»س«:ـ»َعِنـالنَّاِصِب«. )8ـ(

»بَِيْضِرُب«ـالـتوجدـفيـ»ك«،ـوفيـالمطبوعـ)ص7(:ـ»َفاِعُلـَيْضِرُب«. )9ـ(
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َوَتُقوُلـفِيـِمْثِل))(:ـ»َلْن َأْكَرَه َحاتًِما«:ـ

َلْن:ـَحْرُفـَنْفٍيـَوَنْصٍب)2(. 

َوَأْكـَرَه:ـفِْعٌلـُمَضاِرٌعـَمنُْصـوٌب)3(،ـَوَعَاَمُةـَنْصبِِهـَفْتَحـٌةـَظاِهَرٌةـفِيـآِخِرِه،ـ
َوالنَّاِصُبـَلُهـ»َلْن«)4(. 

َوَحاتًِمـا:ـَمْفُعـوٌلـبِِه،ـَوُهـَوـَمنُْصوٌب)5(،ـَوَعَاَمـُةـَنْصبِِهـَفْتَحـٌةـَظاِهَرٌةـفِيـ
آِخِرِه،ـَوالنَّاِصُبـَلُهـ»َأْكَرَه«.

َوَتُقوُلـفِي)6(:ـ»َلْم َأْذَهْب بَِعْمٍرو«:ـ

َلْم:ـَحْرُفـَنْفٍيـَوَجْزٍم)7(. 

ـآِخـِرِهـَلْفًظا،ـ َوَأْذَهـْب:ـفِْعـٌلـُمَضـاِرٌعـَمْجـُزوٌم)8(،ـَوَعَاَمُةـَجْزِمِهـُسـُكوُن
َواْلَجاِزُمـَلُهـ»َلْم«.ـ

ـأكرهـوماـشـاهبه،ـ ـأيـيفـلن ـَأْكَرَه، ـَلْن ـالناسـخ:ـ»قوله:ـيِفـِمَثاِل ـبدل:ـ»ِمْثِل«،ـقال يفـ»ي«:ـ»ِمَثاِل« ))ـ(
ـيقلـ ـللتفنن،ـومل ُب ـَيْضِ ـَنْحِو ـبقوله:ـيِف ـمر ـبمثل،ـوكام ـِمْثِل،ـوهيـبمعنى،ـوعربـهنا ويفـنسخة:ـيِف

مثلـذلكـيف:ـمَلْـَأْذَهْبـاكتفاءـبامـسبق،ـبلـيفـبعضـالنسخ:ـَوَتُقوُلـيِفـِمَثاِلـمَلْـَأْذَهْب«.
فيـالمطبوعـ)ص7(ـزيادة:ـ»َواْستِْقَباٍل«. )2ـ(

فـيـ»ك«ـو»ع«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص7(ـوالشـيبينيـ)ق25أ(ـ»ـَمنُْصوٌبـبَِلـْن«ـبزيادة:ـبَِلْن،ـ )3ـ(
وانظرـقولـالشيبينيـفيـالحاشيةـالاحقة.

قالـالشيبينيـ)ق25أ(:ـ»َوالنَّاِصُبـَلُهـَلْنـمكررـمعـقوله:ـَمنُْصوٌبـبَِلْن؛ـفإنهـظاهرـفيـأنـلنـ )4ـ(
هيـالناصبة،ـوكذاـيقالـفيـبعضـماـيأتي«.

»َوُهَوـَمنُْصوٌب«ـالـتوجدـفيـ»ب«ـو»ز«ـو»س«ـو»ك«. )5ـ(
فيـ»س«:ـ»فِيـِمْثِلـَلْمـَأْذَهْب«،ـبزيادة:ـِمْثِل،ـوفيـحاشـيةـ»ي«:ـ»فيـبعضـالنسـخ:ـَوَتُقوُلـ )6ـ(

فِيـِمَثاِلـَلْمـَأْذَهْب«.
فيـ»ز«ـو»س«ـوالمطبوعـ)ص7(ـزيادة:ـ»َوَقْلٍب«،ـوفيـ»ك«:ـ»َحْرُفـَجْزٍمـَوَنْفٍي«. )7ـ(

فيـ»ك«ـو»ع«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص7(:ـ»َمْجُزوٌمـبَِلْم«. )8ـ(
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ـ»اْلَباُء«.ـ ـَلُه ـَواْلَجارُّ ـآِخِرِه، ـفِي ـَكْسَرٌةـَظاِهَرٌة ِه ـَوَعَاَمُةـَجرِّ ـَوَمْجُروٌر، َوبَِعْمٍرو:ـَجارٌّ

 :)(( ْعَراِب التَّْقِديِريِّ َوَكْيِفيَُّة اإْلِ

َأْنـَتُقوَلـفِي)2(:ـ»ُموَسى َيْخَشى«:ـ

ُر،ـ َرٍةـفِيـاأْلَلِِف)3(،ـَمنََعـِمْنـُظُهوِرَهاـالتََّعذُّ ٍةـُمَقدَّ ُموَسى:ـُمْبَتَدٌأـَمْرُفوٌعـبَِضمَّ
ْفَع:ـااِلْبتَِداُء)4(.  َواْلَعاِمُلـفِيِهـالرَّ

َرٍةـفِيـآِخـِرِه،ـَمنََعـِمْنـُظُهوِرَهاـ ٍةـُمَقدَّ َوَيْخَشـى:ـفِْعٌلـُمَضـاِرٌعـَمْرُفوٌعـبَِضمَّ
ُد،ـَوَفاِعُلـَيْخَشـىـُمْسَتتٌِرـفِيِه)5(ـَجَواًزا)6(،ـَوُهَوـ ْفَع:ـالتََّجرُّ ُر،ـَواْلَعاِمُلـفِيِهـالرَّ التََّعذُّ
ـاْلُجْمَلِةـ افُِعـلَِمَحلِّ ِةـلُِموَسى،ـَوالرَّ ـَرْفٍعـَعَلىـاْلَخَبِريَّ َوَفاِعُلُهـُجْمَلٌةـفِْعِليٌَّةـفِيـَمَحلِّ

اْلَواِقَعِةـَخَبًرا:ـاْلُمْبَتَدُأ)7(. 

َوَتُقوُلـفِي)8(:ـ»َلْن َأْخَشى اْلَفَتى«:ـ

ـبَِلْن،ـَوَعَاَمُةـ ـَنْفٍيـَوَنْصٍب)9(،ـَوَأْخَشـى:ـفِْعٌلـُمَضاِرٌعـَمنُْصوٌب َلْن:ـَحْرُف

أيـالذيـتقدرـعامته.ـحاشيةـالقليوبيـ)ق4)أ(. ))ـ(
فيـ»س«ـو»ع«ـوالمطبوعـ)ص7(:ـ»فِيـِمْثل«،ـبزيادة:ـِمْثِل. )2ـ(

لِِف«. فيـ»ز«ـو»ع«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص7(:ـ»َعَلىـاأْلَ )3ـ(
،ـَوُهـَوـااِلْبتَِداُء«،ـقالـالناسـخ:ـ»وفيـبعضـالنسـخـ ْفـَعـَمْعنَِويٌّ ـالرَّ فـيـ»ي«:ـ»َواْلَعاِمـُلـفِيـِه )4ـ(

.» إسقاط:ـَمْعنَِويٌّ
»فِيِه«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«. )5ـ(

فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص7(ـزيادة:ـ»َتْقِديُرُهـُهَو«.ـ )6ـ(
فيـ»ي«:ـ»ُهَوـاْلُمْبَتَدُأ«. )7ـ(

فيـ»س«ـو»ي«:ـ»فِيـَنْحِو«. )8ـ(
ـالمطبوعـ)ص7(ـزيادة:ـ»َواْستِْقَباٍل«،ـوفيـ»ي«:ـ»َحْرُفـ فيـ»أ«ـو»ب«:ـ»َنْصٍبـَوَنْفٍي«،ـوفي )9ـ(

َنْصٍب«ـفقط.
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ُر.ـ َرٌةـفِيـاأْلَلِِف))(،ـَمنََعـِمْنـُظُهوِرَهاـالتََّعذُّ َنْصبِِهـَفْتَحٌةـُمَقدَّ

َرٌةـ َواْلَفَتى:ـَمْفُعوٌلـبِِه،ـَوُهَوـَمنُْصوٌبـبَِأْخَشـى)2(،ـَوَعَاَمُةـَنْصبِِهـَفْتَحٌةـُمَقدَّ
ُر.ـ فِيـاأْلَلِِف)3(،ـَمنََعـِمْنـُظُهوِرَهاـالتََّعذُّ

َحى«:ـ َوَتُقوُلـفِي:ـ»َمَرْرُت بِالرَّ

)4(،ـَواْلَفاِعُلـالتَّاُء)5(.  َمَرْرُت:ـفِْعٌلـَوَفاِعٌل،ـاْلِفْعُلـَمرَّ

ـَوَمْجـُروٌر،ـَواْلَمْجُروُرـَمْخُفوٌض،ـَوَعَاَمُةـَخْفِضِهـَكْسـَرٌةـ َحـى:ـَجارٌّ َوبِالرَّ
ُر.ـ َرٌةـَعَلىـاأْلَلِِف،ـَمنََعـِمْنـُظُهوِرَهاـالتََّعذُّ ُمَقدَّ

َهـَذاـإَِذاـَكاَنِتـاأْلَلُِفـَمْوُجوَدًة،ـَفإِْنـَكاَنْتـَمْحُذوَفـًة،ـَنْحُو)6(:ـ»َجاَءـَفًتى«ـ
َرٌةـ ٌةـُمَقدَّ ْفِع:ـَعَاَمُةـَرْفِعِهـَضمَّ َو»َرَأْيـُتـَفًتى«ـو»َمَرْرُتـبَِفًتى«ـَفإِنََّكـَتُقوُل:ـفِي الرَّ
ـَنْصبِِهـَفْتَحٌةـ ـاِكنَْيِن)7(،ـَوفِي النَّْصِب:ـَعَاَمـُة ـالسَّ ـاْلَمْحُذوَفِةـاِلْلتَِقاِء ـاأْلَلِـِف َعَلـى
ِهـَكْسـَرٌةـ :ـَعَاَمُةـَجرِّ ـاِكنَْيِن،ـَوفِي اْلَجرِّ َرٌةـَعَلىـاأْلَلِِفـاْلَمْحُذوَفِةـاِلْلتَِقاِءـالسَّ ُمَقدَّ

اِكنَْيِن.ـ َرٌةـَعَلىـاأْلَلِِفـاْلَمْحُذوَفِةـاِلْلتَِقاِءـالسَّ ُمَقدَّ

لِِف«. فيـ»أ«ـو»ز«ـو»ع«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص7(:ـ»َعَلىـاألَْ ))ـ(
فيـ»ب«ـو»س«ـو»ك«ـو»ي«:ـ»بَِيْخَشى«. )2ـ(

لِِف«.ـ فيـ»ز«ـو»ع«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص7(:ـ»َعَلىـاأْلَ )3ـ(
«،ـقالـفيـحاشـيةـ»ي«:ـ»فيـنسـخةـإسـقاط:ـحد،ـ ـاْلِفْعـِلـَمرَّ فـيـ»س«ـو»ع«ـو»ي«:ـ»َحـدُّ )4ـ(
،ـفحدـبمعنىـمحدود«.ـالدرةـ ـاْلِفْعِلـَمرَّ فيكونـالفعلـمبتدأ«،ـقالـالوفائي:ـ»وفيـنسخة:ـَحدُّ
،ـاألولىـحدـالفعلـالراء؛ـ ـاْلِفْعِلـَمرَّ السـنيةـ)ق49أ(،ـوقالـالمدابغيـ)ق48ب(:ـ»قوله:ـَحدُّ

.» ألنـالحدـبمعنىـاآلخر،ـوفيـبعضـالنسخ:ـاْلِفْعُلـَمرَّ
فيـ»ك«:ـ»َوالتَّاُءـَفاِعٌل«. )5ـ(
فيـ»ي«:ـ»َنْحُوـَقْولَِك«. )6ـ(

أيـلدفعـالتقاءـالساكنين.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق42ب(. )7ـ(
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َوَتُقـوُلـفِيَمـاـإَِذاـَمنَـَعـِمْنـُظُهـوِرـاْلَحَرَكـِة))(ـااِلْسـتِْثَقاُل)2(،ـَنْحـُو:ـ»َجاَءـ
َرٌةـَعَلىـ ٌةـُمَقدَّ ـبَِجاَء،ـَوُهَوـَمْرُفوٌع)3(ـَوَعَاَمُةـَرْفِعِهـَضمَّ الَقاِضي«،ـَفاْلَقاِضي:ـَفاِعٌل

اْلَياِء،ـَمنََعـِمْنـُظُهوِرَهاـااِلْستِْثَقاُل.ـ

َرٌةـ ِهـَكْسَرٌةـُمَقدَّ َو»َمَرْرُتـبِاْلَقاِضي«،ـَفاْلَقاِضي:ـَمْجُروٌرـبِاْلَباِء،ـَوَعَاَمُةـَجرِّ
َعَلىـاْلَياِء)4(،ـَمنََعـِمْنـُظُهوِرَهاـااِلْستِْثَقاُل.ـ

َهَذا)5(ـإَِذاـَكاَنِتـاْلَياُءـَمْوُجوَدًة،ـَفإِْن)6(ـَكاَنْتـَمْحُذوَفًة،ـَنْحُو:ـ»َجاَءـَقاٍض«ـ
َرٌةـَعَلىـاْلَياِءـ ٌةـُمَقـدَّ ْفِع:ـَعَاَمـُةـَرْفِعِهـَضمَّ َو»َمـَرْرُتـبَِقـاٍض«ـَفإِنََّكـَتُقـوُلـفِيـالرَّ

ـَكَذلَِك.ـ اِكنَْيِن)7(،ـَوفِيـاْلَجرِّ اْلَمْحُذوَفِةـاِلْلتَِقاِءـالسَّ

َوِقْسـَعَلىـَهِذِهـاأْلَْمثَِلِةـَماـَأْشَبَهَها،ـَفَحْيُثـَكاَنـفِي)8(ـآِخِرـااِلْسِمـاْلُمْعَرِبـ

فـيـ»ز«ـو»س«ـو»ك«:ـ»مـنـظهورهـاـالحركـة«،ـوضـربـناسـخـ»ز«ـعلىـكلمـةـالحركة،ـ ))ـ(
وضربـناسخاـ»س«ـو»ك«ـعلىـالضميرـ»ها«.ـ

ـاسمـمعربـ ـالمقصور:ـكل ـالمنقوصـوالمقصور،ـوالفرقـبينهماـأن ـالفرقـبين فيهـإشارةـإلى )2ـ(
ـيـاءـالزمةـقبلهاـ ـآخره ـاسـمـمعربـفي ـالفتـى،ـوالمنقوص:ـكل ـنحو ـألـفـالزمة، ـآخـره فـي

كسرة،ـنحوـالقاضي.ـحاشيةـالنجاريـ)ق))ب(.
»َوُهَوـَمْرُفوٌع«ـالـيوجدـفيـ»أ«ـو»ب«ـو»ك«ـو»ي«. )3ـ(

فيـ»أ«ـو»ب«ـو»ك«:ـ»فِيـاْلَياِء«. )4ـ(
ـالوفائي:ـ»هذاـمبتـدأ،ـوكلهـتوكيـد،ـوالظرفـبعدهـ ـالمطبـوعـ)ص8(:ـ»َهـَذاـُكلُُّه«،ـقـال فـي )5ـ(

خبر«.ـالدرةـالسنيةـ)ق50ب(.ـ
فيـب:ـ»َفإَِذا«. )6ـ(

فيـ»ك«ـزيادة:ـ»َوُهَماـاْلَياُءـَوالتَّنِْويُن«. )7ـ(
»فِي«ـالـتوجدـفيـ»س«،ـففيه:ـ»َفَحْيُثـَكاَنـآِخر«،ـقالـالقليوبيـ)ق4)ب(:ـ»لوـأسقطـلفظـ )8ـ(

»في«ـلكانـأولى،ـوكذاـماـيأتي«.
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ـاِكِنـَماـَقْبَلُهَما)2(  ِحيَحـَكاْلَواِوـَواْلَياِءـالسَّ َحـْرٌفـَصِحيٌح،ـَأْوـَحْرٌف))(ـُيْشـبُِهـالصَّ
ْعَراُبـَظاِهٌرـفِيِه)4(.  َكـ»َدْلٍو«ـَو»َظْبٍي«)3(،ـَفاإِلْ

ْعَراُبـ َوَحْيـُثـَكاَنـفِي)5(ـآِخـِرِهـَألٌِف)6(،ـَأْوـَياٌءـَمْكُسـوٌرـَماـَقْبَلَهـا)7(،ـَفاإْلِ
ًرا؛ـلَِكْونَِهاـاَلـَتْقَبُلـالتَّْحِريَك،ـ ُر)8(ـفِيَهاـاْلَحَرَكـُةـَتَعذُّ ـاأْلَلَِفـُتَقدَّ ـَأنَّ ٌرـفِيِه،ـإاِلَّ ُمَقـدَّ
ُر)9(ـفِيَهاـاْلَحَرَكُةـاْستِْثَقااًل؛ـلَِكْونَِهاـَتْقَبُلـاْلَحَرَكَة،ـَوَلِكنََّهاـَثِقيَلٌةـَعَلْيَها.ـ َواْلَياَءـُتَقدَّ

ْفِظ،ـَواَلـاْلتَِفـاَتـإَِلىـَكْونَِها)0)(ـُتْكَتُبـَياًءـ َواْلُمـَراُدـبِاأْلَلِِف:ـاأْلَلُِفـفِيـاللَّ
فِيـِمْثِل:ـ»َيْخَشى«ـَو»اْلَفَتى«.ـ

ـ ـِمَنـااِلْسـِمـَواْلِفْعـِلـاْلُمْعَرَبْيِنـَثَاَثَةـَأْحـَواٍل)))(،ـَوَأنَّ ـآِلِخِرـُكلٍّ َفَظَهـَرـَأنَّ

فيـ»ب«ـو»س«:ـ»َأْوـَحْرُفـِعلٍَّة«. ))ـ(
فيـ»س«ـوالمطبوعـ)ص8(:ـ»َماـَقْبَلَها«.ـ )2ـ(

هماـيشـبهانـالحرفـالصحيحـفـيـتحملهماـللحركاتـالثاث،ـوظهورهـاـعليهماـللخفة.ـ )3ـ(
حاشيةـاإلبراشيـ)ق37أ(.

فيـ»ع«ـوالمطبوعـ)ص8(:ـ»َظاِهٌرـفِيـآِخِرِه«. )4ـ(
»في«ـالـتوجدـفيـ»س«. )5ـ(

فيـ»س«ـو»ك«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص8(ـزيادة:ـ»َكاْلَفَتى«،ـووضعـناسـخـ»ي«ـفوقهاـحرفـ )6ـ(
»خـ«ـدلياـعلىـثبوتهاـفيـنسخة.

فيـ»س«ـو»ك«ـوالمطبوعـ)ص8(ـزيادة:ـ»َكاْلَقاِضي«. )7ـ(
ُر«. فيـ»ب«ـو»ك«:ـ»ُيَقدَّ )8ـ(
ُر«. فيـ»ب«ـو»ك«:ـ»ُيَقدَّ )9ـ(
فيـ»ي«:ـ»لَِكْونَِها«. )0)ـ(

يحتمـلـأنـيـرادـبهاـكونـاإلعرابـملفوظاـبهـأوـمقدراـتعـذراـأوـمقدراـللثقل،ـويحتملـأنـ )))ـ(
يرادـأنواعـاإلعرابـوهيـالرفعـوالنصبـوالخفضـفيـاالسم،ـوالرفعـوالنصبـوالجزمـفيـ

الفعل.ـحاشيةـالقليوبيـ)ق5)أ(.
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ْفـِعـإَِلىـالنَّْصِبـَوِمـَنـالنَّْصِبـإَِلىـ ْفـِعـَوِمَنـالـرَّ ااِلْنتَِقـاَل))(ـِمـَنـاْلَوْقِفـإَِلىـالرَّ
ـاإْلِْعَراِبـ ـَأْنَواَع ى ـُتَسمَّ ـإَِلْيَها ـاْلُمنْـَتَقَل ْحَواَل ـاأْلَ ـتِـْلَك ْعـَراُب)2(،ـَوَأنَّ ـاإْلِ َغْيـِرِهـُهَو

َمَجاًزا)3(،ـَوَقْدـَبيَّنََهاـبَِقْولِِه:ـ

ْعَراِبـبِالنِّْسَبِةـإَِلىـااِلْسِمـَواْلِفْعِلـَأْرَبَعٌة)4(:ـ َوَأْقَساُمُه،ـَأْي:ـَأْقَساُمـاإْلِ

ـَزْيًداـَلْنـَيُقوَم«.ـ َرْفٌعـَوَنْصٌبـفِيـاْسٍمـَوفِْعٍل)5(،ـَنْحُو:ـ»َيُقوُمـَزْيٌد«،ـَو»إِنَّ

َوَخْفٌضـفِيـاْسٍم،ـَنْحُو:ـ»بَِزْيٍد«)6(. 

َوَجْزٌمـفِيـفِْعٍل،ـَنْحُو:ـ»َلْمـَيُقْم«.ـ

ْحَواَلـ ـتِْلَكـاأْلَ ـالقليوبـيـ)ق5)أ(:ـ»ليسـاالنتقالـإعراباـقطعا،ـوفيـبعضـالنسـخ:ـَوَأنَّ قـال ))ـ(
اْلُمنَْتَقَلـإَِلْيَها...ـإلخ،ـوهيـالصواب«.

لوـقال:ـمنـالوقفـإلىـغيرهـومنـالرفعـإلىـغيره،ـبإثباتـلفظةـ»غير«ـكماـقالـومنـالنصبـ )2ـ(
إلىـغيرهـلكانـأولى.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق44أ(.

ـإلىـ ـالرفع ـالرفع،ـومـن ـالوقفـإلى ـاالنتقالـمـن ـاإلعـرابـهو إنمـاـقـالـمجـازا؛ـألنـحقيقة )3ـ(
النصـب،ـومـنـالنصـبـإلىـغيـرهـكماـتقـدمـآنفا.ـالـدررـالفرائـدـللشـلبيـ)ق3)أ(،ـوقالـ
القليوبيـ)ق5)أ(:ـ»قوله:ـمجازا،ـهوـسـاقطـمنـغالبـالنسـخ،ـوهيـالصواب؛ـألنهاـأنواعـ

حقيقة«.
الرفـعـلغـة:ـالعلـوـواالرتفـاع،ـوالنصـب:ـاالسـتواءـواالسـتقامة،ـوالخفـض:ـالتواضـعـ )4ـ(
والخضـوع،ـوالجزم:ـالقطـع،ـوأماـاصطاحاـفيقالـفيـكلـمنهاـعلـىـأنـاإلعرابـمعنوي:ـ
ـالرفع:ـهوـ ـأنهـلفظيـيقـال: ـنـابـعنه،ـوعلى ـآخـرـكذاـعامتهـكذاـوما تغييـرـمخصـوصـفي
نفـسـالضمةـوماـنـابـعنها،ـويقـاسـعليهـالبقية.ـحاشـيةـالقليوبـيـ)ق5)ب(ـوالمدابغيـ

)ق52ب(.ـ
فيـ»ي«:ـ»فِيـااِلْسِمـَواْلِفْعِل«،ـوكذاـوردـفيهاـالحقاـفيـنفسـالفقرة:ـ»َوَخْفٌضـفِيـااِلْسِم«،  )5ـ(

و»َوَجْزٌمـفِيـاْلِفْعِل«.
فيـ»ز«ـو»س«ـو»ع«ـوالمطبوعـ)ص8(:ـ»َمَرْرُتـبَِزْيٍد«. )6ـ(
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اـَعَلىـَسـبِيِلـالتَّْفِصيِلـَفِلأْلَْسـَماِءـِمْنـَذلَِك  ْجَماِل،ـَوَأمَّ ـاإْلِ َهَذاـَعَلىـَسـبِيِل
ـَنْحُو:ـ»َرَأْيُتـ ـَنْحُو:ـ»َجاَءـَزْيـٌد«،ـَوالنَّْصُب ْفُع ـالرَّ ـاأْلَْرَبَعِة: ـاأْلَْقَسـاِم اْلَمْذُكـوِرـِمَن

َزْيًدا«،ـَواْلَخْفُضـَنْحُو:ـ»َمَرْرُتـبَِزْيٍد«.ـ

َواَلـَجْزَمـفِيَها،ـَأْي:ـاَلـَجْزَمـفِيـاأْلَْسَماِء.ـ

ْفُعـَنْحـُو:ـ»َيُقوُم«))(،ـَوالنَّْصُب  َولأِْلَْفَعـاِلـاْلُمْعَرَبِةـِمْنـَذلِـَكـاْلَمْذُكوِر:ـالرَّ
َنْحُو:ـ»َلْنـَيُقوَم«،ـَواْلَجْزُمـَنْحُو:ـ»َلْمـَيُقْم«.

َواَلـَخْفَضـفِيَها،ـَأْي:ـاَلـَخْفَضـفِيـاأْلَْفَعاِل.ـ

ـَهِذِهـاأْلَْقَسـاَمـاأْلَْرَبَعَةـَتْرِجُعـإَِلىـِقْسـَمْيِن:ـِقْسـٍمـُمْشـَتَرٍك،ـ َواْلَحاِصـُلـَأنَّ
.ـ َوِقْسٍمـُمْخَتصٍّ

ـَواْلَجْزُم.ـ ـاْلَخْفُض، ـَشْيَئاِن: ـَواْلُمْخَتصُّ ـَوالنَّْصُب، ْفُع، ـالرَّ ـَشْيَئاِن: َفاْلُمْشَتَرُك

ـاْلَخْفَضـ ْفَعـَوالنَّْصَبـَيْشَتِرُكـفِيِهَماـااِلْسُمـَواْلِفْعُل،ـَوَأنَّ ـالرَّ َوَبَياُنـَذلَِكـَأنَّ
ـبِاْلِفْعِل.ـ ـاْلَجْزَمـَيْخَتصُّ ـبِااِلْسِم،ـَوَأنَّ َيْخَتصُّ

ْفَعـَوالنَّْصَبـَمَعـاأْلَْسَماِءـَواأْلَْفَعاِلـ َرـالرَّ ُهـَكرَّ َوَذلَِكـُمْسـَتَفاٌدـِمْنـَكَاِمِه؛ـأِلَنَّ
ـ ـاأْلَْسَماَءـبِاْلَخْفِضـَوَنَفىـَعنَْهاـاْلَجْزَم،ـَوَخصَّ ُهـُمْشـَتَرٌكـَبْينَُهَما،ـَوَخصَّ َفَعِلْمنَاـَأنَّ

اأْلَْفَعاَلـبِاْلَجْزِمـَوَنَفىـَعنَْهاـاْلَخْفَض.ـ

ـِمْنـ ْفـِعـَوالنَّْصـِبـَواْلَخْفِضـَواْلَجـْزِمـَعَاَمـاٌتـاَلـُبدَّ ـِمَنـالرَّ )2(ـلِـُكلٍّ ُثـمَّ
َبَها)3(ـبَِقْولِِه: َمْعِرَفتَِها،ـَفِلَذلَِكـَعقَّ

فيـالمطبوعـ)ص8(:ـ»َيُقوُمـَزْيٌد«. ))ـ(
.» ـإِنَّ فيـ»ع«:ـ»ـُثمَّ )2ـ(

فيـ»ع«ـوالمطبوعـ)ص9(:ـ»َأْعَقَبَها«. )3ـ(
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ْعَراِب َباُب َمْعِرَفِة))( َعاَلَماِت َأْقَساِم اإِلْ

ْفُع،ـَوالنَّْصُب،ـَواْلَخْفُض،ـَواْلَجْزُم. تِيـِهَي:ـالرَّ الَّ

لُِفـ ُةـَعَلىـاأْلَْصِل،ـَواْلَواُوـَواأْلَ مَّ ـالضَّ ْفِعـِمْنـَحْيُثـُهَو)2( َأْرَبُعـَعَاَماٍت: لِلرَّ
ِة.ـ مَّ َوالنُّوُنـنَِياَبًةـَعِنـالضَّ

ـِة)4(  مَّ ىـبِاْلـَواِوـلَِكْونَِهـا)3(ـَتنَْشـُأـَعـِنـالضَّ ـَةـأِلََصاَلتَِهـا،ـَوَثنَـّ مَّ َمـالضَّ َقـدَّ
ـ ـاْلَمدِّ ـاْلـَواِو)6(ـفِـي َهـاـُأْخـُت َـّ ن إَِذاـُأْشـبَِعْت)5(ـَفِهـَيـبِنْـُتـَهـا،ـَوَثلَّـَثـبِاأْلَلِـِفـألَِ
ِة)9(  وِنـلَِضْعـِفـَشـَبِهَها)8(ـبُِحـُروِفـاْلِعلَّـِةـفِـيـاْلُغـنَـّ  َواللِّيـِن)7(،ـَوَخَتـَمـبِالنُـّ

فيـ»ي«:ـ»َباُبـَبَياِنـَمْعِرَفِة«. ))ـ(
أيـسواءـكانـفيـاألسماءـأوـفيـاألفعال.ـالدررـالفرائدـللشلبيـ)ق4)أ(. )2ـ(

َها«. َـّ ن فيـ»ز«ـو»س«:ـ»ألَِ )3ـ(
ِة«ـوضربـناسخـ مَّ ِة«،ـوفيـ»ز«ـو»ي«:ـ»َتنَْشُأـَعنَْها،ـَأْي:ـَعِنـالضَّ مَّ فيـ»أ«:ـ»َتنَْشُأـَعنَْهاـَعِنـالضَّ )4ـ(

»ز«ـعلىـقوله:ـ»َعنَْهاـَأْي«.
ـفتحـربـالربيةـ)ق47ب(. ـفوقـطبيعتها. ـبأنـِزيَدـيفـالنطقـهبا ـأيـتكثريها ـتوفريها، إشباعـاحلروف: )5ـ(

أيـنظيرتهاـومشاركتها.ـحاشيةـاإلبراشيـ)ق)4أ(. )6ـ(
حرفـاللين:ـهوـحرفـالعلةـالساكن،ـنحو:ـيْومـوبْينـوالفتى،ـوحرفـالمد:ـهوـحرفـالعلةـ )7ـ(
الساكنـالذيـقبلهـحركةـتجانسه،ـنحو:ـيقِضيـويدُعوـويخَشى.ـحاشيةـمحاسنـ)ق3)أ(.
عندـالشنوانيـ)ق36أ(:ـ»لَِشَبِهَها«،ـوقالـالفيشيـ)ق2)ب(:ـ»فيـبعضـالنسخ:ـلَِشَبِهَها«. )8ـ(

الغنةـنونـخفيفةـسـاكنةـتخرجـمنـالخيشـومـتصحبـالنونـالسـاكنةـوالتنوينـوالميمـحالـ )9ـ(
إدغامهنـوإخفائهن.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق47ب(،ـوأشارـبقوله:ـ»فيـالغنة«ـإلىـمحلـ
وجودـالشـبهـالضعيف،ـوبقوله:ـ»عندـسـكونها«ـإلىـحالةـوجودـالشبهـالمذكورـوهوـوجودـ
المدـفيهاـحينئذ.ـحاشيةـالقليوبيـ)ق6)أ(،ـوقالـمحاسن:ـ»قولهـوختمـبالنون...ـإلىـآخره،ـ=
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ِعنَْدـُسُكونَِها))(. 

ـبَِها.ـ ـَواِحَدٍةـِمْنـَهِذِهـاْلَعَاَماِتـاأْلَْرَبِعـَمَواِضُعـَتْخَتصُّ َولُِكلِّ

ْفِعـفِيـَأْرَبَعِةـَمَواِضَع:  ُةـَفَتُكوُنـَعَاَمًةـلِلرَّ مَّ اـالضَّ َفَأمَّ

ـَنْحـُو:ـ»َجـاَءـَزْيـٌدـ ـٍر، ـاْلُمْفـَرِد)2(،ـَسـَواٌءـَكاَن)3(ـلُِمَذكَّ ـااِلْسـِم ُل:ـفِـي اأْلَوَّ
َواْلَفَتى)4(«،ـَأْوـلُِمَؤنٍَّث)5(،ـَنْحُو:ـ»َجاَءْتـِهنٌْدـَوُحْبَلى«.ـ

َجاُلـ ٍر،ـَنْحُو:ـ»َجـاَءـالرِّ َوالثَّانِـي:ـفِـيـَجْمِعـالتَّْكِسـيِر،ـَسـَواٌءـَكاَن)6(ـلُِمَذكَّ
َواأْلَُساَرى«)7(،ـَأْوـلُِمَؤنٍَّث)8(،ـَنْحُو:ـ»َجاَءِت)9(ـاْلُهنُوُدـَواْلَعَذاَرى«.ـ

َواْلُمَراُدـبَِجْمِعـالتَّْكِسيِر:ـَماـَتَغيََّرـفِيِهـبِنَاُءـُمْفَرِدِه.ـ

ظاهـرـهـذاـأنـحروفـالعلةـفيهاـغنةـوأنـالنونـإذاـسـكنتـكذلك،ـفأشـبهتـالنوُنـحروَفـ ـ=
العلةـفيـالغنة،ـوهذاـشبهـضعيف،ـفأخرتـالنونـلذلك«.ـحاشيةـمحاسنـ)ق3)أ(.

قـالـابنـالحـاج:ـاألولىـفـيـعلةـتأخيرـالنـونـكونهاـعامـةـفيـخصوصـاألفعـال.ـالعقدـ ))ـ(
الجوهريـ)ص28(.

ـالقليويبـ)ق6)ب(. ـاخلمسة.ـحاشية ـباملفردـهنا:ـماـليسـمثنى،ـوالـجمموعا،ـوالـمنـاألسامء املراد )2ـ(
فيـ»أ«ـو»ب«:ـ»َأَكاَن«. )3ـ(

فـيـالمطبـوعـ)ص9(ـزيـادة:ـ»َوالَقاِضي«،ـوالـتوجدـفيـباقيـالنسـخـعـداـ»ز«ـحيثـكتبهاـ )4ـ(
الناسـخـثمـضربـعليهـا،ـقالـمحاسـنـ)ق3)ب(:ـ»ولمـيمثلـمعـالفتىـبغيـرهـمنـالمقدرـ

كالقاضي؛ـألنـمقصودهـبتمثيلهـالفتىـالتمثيلـللمقدر،ـوهوـيحصلـبقسمـواحد«.
فيـ»ك«ـو»ي«:ـ»َأْمـلُِمَؤنٍَّث«. )5ـ(
فيـ»أ«ـو»ب«ـو»ي«:ـ»َأَكاَن«. )6ـ(

األُسارىـ)بفتحـالهمزةـوضمها(:ـجمعـَأسرىـ)بفتحـالهمزة(،ـجمعـَأسير،ـفاألسارىـجمعـ )7ـ(
الجمع.ـحاشيةـأبيـالنجاـ)ص38(.

فيـ»ك«ـو»ي«:ـ»َأْمـلُِمَؤنٍَّث«. )8ـ(
فـيـ»أ«ـو»ب«:ـ»َجـاَء«،ـقالـالوفائي:ـ»فيـبعضـالنسـخ:ـ»َجاَء«ـمنـغيرـتـاء،ـواألولىـمنه:ـ )9ـ(
ـالسنيةـ)ق60ب(. ـالدرة ـالجمع«. ـبإثباتها؛ـألنهـمؤنثـحقيقي،ـوالتذكيرـعلىـإرادة »َجاَءْت«
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َوُهَو ِستَُّة َأْقَساٍم: 
َياَدِةـَعَلىـاْلُمْفَرِدـِمْنـَغْيِرـَتْغِييِرـَشـْكٍل،ـَنْحُو:ـ»ِصنٍْو))(  ُل:ـالتَّْغِييـُرـبِالزِّ اأْلَوَّ

وِصنَْواٍن«.ـ
الثَّانِـي:ـالتَّْغِييُرـبِالنَّْقِصـَعِنـاْلُمْفَرِدـِمْنـَغْيِرـَتْغِييِرـَشـْكٍل،ـَنْحُو:ـ»ُتَخَمٍة)2( 

َوُتَخٍم«.ـ
ـَنْحُو:ـ»َأَسـٍدـ ـَنْقٍص، ـْكِلـِمْنـَغْيـِرـِزَيـاَدٍةـَواَل ـالشَّ ـبَِتْبِديـِل ـالتَّْغِييـُر الثَّالِـُث:

َوُأُسٍد«)3(. 
ـَوِرَجاٍل«.ـ ـَكـ:»َرُجٍل ْكِل، ـالشَّ ـَتْغِييِر ـَمَع ـاْلُمْفَرِد ـَعِن)4( َياَدِة ـبِالزِّ ـالتَّْغِييُر ابُِع: الرَّ
ـْكِل،ـَكـ:»َرُسـوٍلـ اْلَخاِمـُس:ـالتَّْغِييـُرـبِالنَّْقِصـَعـِنـاْلُمْفـَرِدـَمَعـَتْغِييِرـالشَّ

َوُرُسٍل«.ـ
»ُغـَاٍمـ َنْحـُو:ـ ـْكِل،ـ الشَّ وَتْغِييـِرـ َوالنَّْقـِصـ َيـاَدِةـ بِالزِّ التَّْغِييـُرـ ـاِدُس:ـ السَّ

َوِغْلَماٍن«)5(. 

ِة.ـ مَّ َهاـُتْرَفُعـبِالضَّ َفَهِذِهـُكلُّ

هوـمنـاأللفاظـالمشتركة،ـيقالـلحفرةـتحفرـفيـاألرض،ـوألخيـالرجلـألبيهـوأمه،ـولفرعـ ))ـ(
الشجرة.ـالكواكبـالدريةـللدجانيـ)ق48أ(.ـ

التخمة:ـهيـخروجـالمعدةـعنـاالستقامة؛ـبسببـإدخالـالطعامـقبلـانهضامـالطعامـاألول.ـ )2ـ(
الكواكبـالدريةـللدجانيـ)ق48أ(.

ـالعقدـاجلوهريـالبنـاحلاجـ)ص29(.ـ ـوقدـتسكنـسنيـاجلمع. ـواجلمعـبضمتني، ـبفتحتني، املفرد )3ـ(
فيـ»ز«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)9(:ـ»َعَلى«ـبدل:ـ»َعن«. )4ـ(

أماـالزيادةـفيـغلمانـفباأللفـوالنون،ـوأماـالنقصـفنقصـاأللفـالتيـكانتـبعدـالامـوقبلـ )5ـ(
الميمـفيـالمفرد،ـوأماـتغييرـالشكلـفظاهر،ـفعرفتـأنـألفـغلمانـغيرـألفـغامـالختافـ

محلهما.ـحاشيةـالمدابغيـ)ق59أ(.ـ
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الِِم))(،ـَوُهَو:ـَماـُجِمَعـبَِألٍِفـَوَتاٍءـ َواْلَمْوِضُعـالثَّالُِث:ـفِيـَجْمِعـاْلُمَؤنَِّثـالسَّ
َمِزيَدَتْيِن،ـَنْحُو:ـ»َجاَءِتـاْلِهنَْداُت«.

ـَيُكوُن)3(  ـَفَقْد ـاْلَغالِِب،ـَوإاِلَّ َاَمِةـَجْرٌي)2(ـَعَلى ـبِالتَّْأنِيِثـَوالسَّ ـاْلَجْمِع َوَتْقِييُد
ـًرا،ـَنْحُو:ـ ـٍر،ـَنْحـُو:ـ»إِْصَطْبـَاٍت«ـَجْمـِع)4(ـإِْصَطْبٍل)5(،ـَوَقـْدـَيُكوُنـُمَكسَّ لُِمَذكَّ

»ُحْبَلَياٍت«ـَجْمِعـُحْبَلى.ـ

ابِـُع:ـفِيـاْلِفْعِلـاْلُمَضـاِرِعـالَِّذي)6(ـَلْمـَيتَِّصْلـبِآِخِرِهـَشـْيٌء)7( ُيوِجُب  َوالرَّ
بِنَـاَءُه،ـَكنُوِنـالنِّْسـَوِة،ـَنْحـُو:ـ»َيَتَربَّْصـَن«،ـَأْوـُنوِن)8(ـالتَّْوِكيـِد،ـَنْحُو:ـ﴿ـڌ 
ڌ﴾)9(، َأْو َينُْقـُل إِْعَراَبـُه)0)(،ـَكَألِـِفـااِلْثنَْيـِن،ـَنْحـُو:ـ»َيْضِرَبـاِن«،ـَأْوـَواِوـ

السالم:ـأيـمفردهـمنـالتغيير،ـوهوـصفةـلجمعـكماـقالـبعضهم،ـوجوزـكونهـصفةـللمؤنث؛ـ ))ـ(
إذـهوـالموصوفـبالسامةـحقيقة؛ـألنهـواقعـعلىـالمفرد.ـحاشيةـابنـعانـ)ق52أ(.ـ

ـالوفائي:ـوقوله:ـوتقييد،ـمبتدأـومضافـإليه،ـوخربه:ـَجْرٌي،ـ هكذاـضبطتـيفـ»أ«ـو»ي«،ـقال )2ـ(
وهوـمصدرـبمعنىـاسمـالفاعل،ـأي:ـَجاٍرـعىلـالغالب،ـأوـذوـَجْرٍي.ـالدرةـالسنيةـ)ق63أ(.

فيـالمطبوعـ)ص9(:ـ»َيُكوُنـَجْمًعا«،ـبزيادة:ـَجْمًعا. )3ـ(
ـبالرفـعـبتقديرـهو،ـ ـأعني،ـأو ـبالنصبـبتقديـر ـبالجـرـبدلـمنـإصطبـات،ـأو ـالوفائـي: قـال )4ـ(

واألولـأولى.ـالدرةـالسنيةـ)ق63ب(.
إصطبلـبكسرـالهمزة،ـوهيـهمزةـقطع.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق36أ(،ـوهوـموقفـالفرسـ )5ـ(

والدابة،ـوليسـعربيا.ـحاشيةـالمدابغيـ)59ب(.
فيـ»أ«:ـ»إَِذا«ـبدل:ـ»الَِّذي«. )6ـ(

ِذيـَلْمـَيتَِّصْلـبِآِخِرِهـَما«. فيـ»ب«ـو»س«ـزيادة:ـ»َأِيـالَّ )7ـ(
فيـ»س«ـو»ي«:ـ»ُنوَني«. )8ـ(
سورةـيوسف،ـاآليةـ)32(. )9ـ(

أيـينقـلـإعـرابـالفعلـالمضارعـبالحركاتـإلىـاإلعرابـبالحروف.ـحاشـيةـاإلبراشـيـ )0)ـ(
)ق47أ(.
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اْلَجْمِع،ـَنْحُو:ـ»َيْضِرُبوَن«،ـَأْوـَياِءـاْلُمَخاَطَبِة،ـَنْحُو:ـ»َتْضِربِيَن«.ـ

ـبِآِخِرِهـَشـْيٌءـِمْنـَذلِـَك)2(:ـ»َيْضِرُب«ـ ـَيتَِّصْل ِذيـَلْم ـالَّ ـاْلُمَضـاِرِع))( َوِمَثـاُل
َو»َيْخَشى«.ـ

ْفِعـفِيـَمْوِضَعْيِن:  اـاْلَواُوـَفَتُكوُنـَعَاَمًةـلِلرَّ َوَأمَّ

ْيُدوَن«.ـ الِِم)3(،ـَنْحُو:ـ»َجاَءـالزَّ ِرـالسَّ ُل:ـفِيـَجْمِعـاْلُمَذكَّ اأْلَوَّ

َي)4(ـَسالًِماـلَِسَاَمِةـبِنَاِءـاْلُمْفَرِدـفِيِه)5(،ـَمَعـَقْطِعـالنََّظِرـَعْنـِزَياَدِةـاْلَواِوـ َوُسمِّ
َوالنُّوِن)6(،ـَأِوـاْلَياِءـَوالنُّوِن)7(. 

ـَأُبوَك،ـَوَأُخوَك،ـَوَحُموَك)8(،ـ ـاْلَخْمَسِة،ـَوِهَي: ـالثَّانِي:ـفِيـاأْلَْسَماِء َواْلَمْوِضُع
َوُفوَك،ـَوُذوـَماٍل،ـَنْحُو:ـ»َهَذاـَأُبوَكـَوَأُخوَكـَوَحُموَكـَوُفوَكـَوُذوـَماٍل«.ـ

ِة.ـ مَّ َفُتْرَفُعـبِاْلَواِوـنَِياَبًةـَعِنـالضَّ

فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص9(:ـ»َوِمَثاُلـاْلِفْعِلـاْلُمَضاِرِع«. ))ـ(
فيـ»ز«ـو»ع«ـو»ك«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص9(ـزيادة:ـ»َنْحُو«. )2ـ(

قـالـابـنـالحاج:ـ»حـدهـتقريبـاـعلىـالمبتـدئ:ـهوـمـاـجمعـبواوـونـونـفيـحالـةـالرفع،ـ )3ـ(
وبيـاءـونونـفـيـحالتيـالجـرـوالنصب«.ـالعقـدـالجوهريـ)ص29(،ـوأيسـرـمنهـتعريفـ
األجهـوري:ـ»هـوـماـزيدـفيـآخـرهـواوـونون،ـأوـياءـونـون،ـفدلـعلىـجماعـة«.ـالفوائدـ

األجهوريـةـ)ق24ب(.
ى«. فيـ»س«:ـ»َوُيَسمَّ )4ـ(

قالـناسخـ»ي«:ـ»فيـنسخة:ـلَِسَاَمِةـبِنَاِءـَواِحِدِه«. )5ـ(
فيـ»س«ـوالمطبوعـ)ص9(ـزيادة:ـ»َرْفًعا«. )6ـ(

ا«. فيـ»أ«ـوالمطبوعـ)ص9(ـزيادة:ـ»َنْصًباـَوَجرًّ )7ـ(
حموكـبكسـرـالكاف؛ـألنهـقريبـالزوج،ـوعلىـجوازـإطاقهـعلىـأقاربـالزوجةـالذيـهوـ )8ـ(

الراجحـيجوزـفتحها.ـحاشيةـالقليوبيـ)ق7)ب(.ـ
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ِم؛ـ َواْسـَتْغنَىـَعِنـاْشـتَِراِطـَكْونَِها:ـُمْفـَرَدًة، ُمَكبََّرًة، ُمَضاَفًة لَِغْيِر َيـاِء اْلُمَتَكلِّ
لَِكْونِِهـَذَكَرَهاـَكَذلَِك.

ـإِْعَراَبـُهـبِاْلُحُروِفـُلَغٌةـ )3(؛ـأِلَنَّ اِجيِّ جَّ اِء)2(ـَوالزَّ َوَأْسـَقَطـاْلَهَن))(ـَتَبًعاـلِْلَفـرَّ
َقِليَلٌة)4(. 

ـًة،ـَنْحُو:ـ»َجاَءـ ـاأْلَْسـَماِءـَخاصَّ ْفِعـفِيـَتْثنَِيِة ـاأْلَلِـُفـَفَتُكوُنـَعَاَمًةـلِلرَّ ـا َوَأمَّ
ْيـَداِن:ـَفاِعـٌل،ـَوُهـَوـَمْرُفـوٌع،ـَوَعَاَمـُةـَرْفِعـِهـاأْلَلِـُفـنَِياَبـًةـَعِنـ ْيـَداِن«،ـَفالزَّ الزَّ

ِة)5(. مَّ الضَّ

ْفِعـفِيـاْلِفْعِلـاْلُمَضـاِرِعـإَِذاـاتََّصَلـبِِه: َضِميُرـ ـاـالنُّوُنـَفَتُكوُنـَعَاَمًةـلِلرَّ َوَأمَّ
ـَأْوـَضِميُرـ ــ ـَواْلَفْوَقانِيَِّة ـبِالتَّْحَتانِيَِّة ــ ـَو»َتْضِرَباِن« ـ»َيْضِرَباِن« ـَنْحُو: ـاأْلَلُِف، ـَوُهَو َتْثنَِيٍة،
ـ ـبِالتَّْحَتانِيَِّةـَواْلَفْوَقانِيَِّةــ ٍر،ـَوُهَوـاْلَواُو،ـَنْحُو:ـ»َيْضِرُبوَن«ـَو»َتْضِرُبوَن«ــ َجْمٍعـلُِمَذكَّ

َثِةـاْلُمَخاَطَبِة،ـَوِهَي)6(ـاْلَياُءـالتَّْحَتانِيَُّة،ـَنْحُو:ـ»َتْضِربِيَن«. َأْوـَضِميُرـاْلُمَؤنَّ

ـاألجناسـكرجلـوفرسـوغيرـذلك،ـوقيلـعماـيسـتقبحـ ـأسـماء ـاسـمـيكنىـبهـعن الهن:ـقيل ))ـ(
التصريـحـبه،ـوقيـلـعنـالفرجـخاصة.ـتعليقـالدرةـالشـنوانيةـ)ق37أ(،ـوالمرادـباإلسـقاطـ

عدمـالذكر،ـأي:ـتركهـولمـيأتـبه.ـحاشيةـالدجانيـ)ق)5ب(.ـ
أبـوـزكريـاـيحيىـبنـزيادـبنـعبدـاهللـالديلميـالمعروفـبالفـراء،ـكانـأعلمـالكوفيينـبالنحوـ )2ـ(
بعدـشيخهـالكسائي،ـلهـمصنفاتـمنهاـكتابـمعانيـالقرآن،ـتوفيـسنةـسبعـومائتينـعنـسبعـ

وستينـسنة.ـإنباهـالرواةـللقفطيـ)7/4-23(ـوبغيةـالوعاةـللسيوطيـ)333/2(.
ـالجمـلـفقالـفيـبـابـاإلعراب:ـ ـالهنـفـيـكتابه سـبقـالتعريـفـبـه،ـوقدـأسـقطـالزجاجي )3ـ(
ـأخـوكـوأبوكـوحموكـوفوكـ ـأسـماءـمعتلةـمضافة،ـوهي: ـالرفعـفيـخمسـة »والـواوـعامة

اُج«. جَّ وذوـمال«.ـالجملـفيـالنحوـ)ص3(،ـوفيـ»ب«:ـالزَّ
والكثيرـإعرابهـبالحركات.ـحاشيةـاإلبراشيـ)ق49أ(. )4ـ(

ُهـُمَثـنًّى«. َـّ ن فيـ»س«ـزيادة:ـ»أِلَ )5ـ(
فيـ»ب«ـو»س«:ـ»َوُهَو«. )6ـ(
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ىـاأْلَْفَعاَل اْلَخْمَسَة))(،ـَوِهَيـَمْرُفوَعٌة،ـَوَعَاَمُةـَرْفِعَهاـُثُبوُتـالنُّوِن)2(  َوُتَسمَّ
ِة. مَّ نَِياَبًةـَعِنـالضَّ

َولِلنَّْصـِبـَخْمُسـَعَاَماٍت:ـاْلَفْتَحُة،ـَواأْلَلُِف،ـَواْلَكْسـَرُة،ـَواْلَياُء،ـَوَحْذُفـ
النُّوِن.ـ

َهاـَتنَْشـُأـَعنَْها)4(،ـَوَثلََّثـ َـّ ن َهاـاأْلَْصُل)3(،ـَوَأْعَقَبَهاـبِاأْلَلِِفـألَِ َمـاْلَفْتَحَةـأِلَنَّ َقدَّ
ـاْلَكْسـَرِة،ـ َهاـبِنُْت ـالتَّْحِريـِك،ـَوَأْعَقَبَهاـبِاْلَياِءـأِلَنَّ ـاْلَفْتَحِةـفِي َهـاـُأْخُت بِاْلَكْسـَرِةـأِلَنَّ

َوَخَتَمـبَِحْذِفـالنُّوِنـلُِبْعِدـاْلُمَشاَبَهِة)5(ـفِيَها.ـ

َها.ـ ـِمْنـَهِذِهـاْلَعَاَماِتـاْلَخْمِسـَمَواِضُعـَتُخصُّ َولُِكلٍّ

اـاْلَفْتَحُةـَفَتُكوُنـَعَاَمًةـلِلنَّْصِبـفِيـَثَاَثِةـَمَواِضَع:  َفَأمَّ

ُل:ـفِيـااِلْسِمـاْلُمْفَرِد،ـَنْحُو:ـ»َرَأْيُتـَزْيًداـَوَعْبَدـاهللِـَواْلَفَتى«)6(.  اأْلَوَّ

ُيـوَدـَواْلُهنُوَدـ ـالزُّ ـَنْحـُو:ـ»َرَأْيـُت ـالتَّْكِسـيِر، ـالثَّانِـي:ـفِـيـَجْمـِع َواْلَمْوِضـُع
َواأْلَُساَرىـَواْلَعَذاَرى«.ـ

تسـمىـاألفعالـاخلمسـةـبالنظـرـإىلـموازينهـا،ـوهي:ـيفعـانـوتفعانـويفعلـونـوتفعلونـ ))ـ(
وتفعلـني.ـحاشـيةـالقليويبـ)ق8)أ(،ـوتسـمىـأيضاـاألمثلةـاخلمسـة،ـوتسـميتهاـأمثلةـألهناـ
ليسـتـأفعاالـبأعياهناـكامـأنـاألسـامءـاخلمسـةـأسـامءـبعينها،ـوإنامـهيـأمثلةـيكنىـهباـعنـكلـ
فعـلـكانـبمنزلتها،ـفإنـ»يفعان«ـكنايةـعن:ـيذهبانـويضبان،ـوقسـعليهـالبواقي.ـحاشـيةـ

ابنـعانـ)ق54ب(.ـ
أيـالنونـالثابتة.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق37ب(. )2ـ(

َصاَلتَِها«،ـوذكرـالناسخـفيـالحاشيةـأنـالمثبتـقدـوردـفيـنسخةـأخرى. فيـ»س«:ـ»أِلَ )3ـ(
فيـ»ز«ـزيادة:ـ»إَِذاـُأْشبَِعْت«. )4ـ(

َبِه«. فيـ»أ«:ـ»الشَّ )5ـ(
فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص0)(:ـ»َواْلَفَتىـَوَعْبَدـاهللِ«. )6ـ(
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َواْلَمْوِضـُعـالثَّالُِث:ـفِـي اْلِفْعِلـاْلُمَضاِرِعـإَِذاـَدَخـَلـَعَلْيِه))(ـَناِصٌب،ـَوَلْمـ
ْفـِع،ـَنْحُو:ـ»َلْنـَيْضـِرَبـَوَلْنـ َمـفِيـَعَاَمـاِتـالرَّ اـَتَقـدَّ َيتَِّصـْلـبِآِخـِرِهـَشـْيٌءـِممَّ

َيْخَشـى«.ـ

َمِةـفِيـ ـاـاأْلَلُِفـَفَتُكـوُنـَعَاَمًةـلِلنَّْصِبـفِيـاأْلَْسـَماِءـاْلَخْمَسـِةـاْلُمَتَقدِّ ـَوَأمَّ
ـَنْحُو:ـ»َرَأْيُتـَأَباَكـَوَأَخاَك«، َفَأَباَكـَوَأَخاَك)2(:ـَمنُْصوَباِنـبَِرَأْيُت،ـ ْفِع، ـالرَّ َعَاَمـاِت
ـَنْحِو:ـ»َرَأْيُتـَحَماَكـ ـَأْشَبَهـَذلَِك، ِمْن ـاْلَفْتَحِة،ـَوَما ـنَِياَبًةـَعِن ـاأْلَلُِف ـَنْصبِِهَما َوَعَاَمُة

َوَفاَكـَوَذاـَماٍل«.ـ

ـالِِم، َنْحُو:ـ ـالسَّ ـاْلُمَؤنَِّث ـاْلَكْسـَرُةـَفَتُكـوُنـَعَاَمًةـلِلنَّْصـِبـفِيـَجْمـِع ـا َوَأمَّ
ـَماَواِت:ـَمْفُعـوٌلـبِِه،ـَوِقيَل:ـَمْفُعـوٌلـَمْطَلٌق)4(،ـ ﴿ ھ ے ے﴾)3(،ـَفالسَّ

َوَعَاَمُةـَنْصبِِهـاْلَكْسَرُةـنَِياَبًةـَعِنـاْلَفْتَحِة.ـ

اـاْلَياُءـَفَتُكوُنـَعَاَمًةـلِلنَّْصِب)5(:ـ َوَأمَّ

ـبَِرَأْيُت،ـَوَعَاَمُةـ ْيَدْيِن:ـَمنُْصـوٌب ْيَدْيِن«،ـَفالزَّ ـالزَّ ـالتَّْثنَِيِة، َنْحـُو:ـ»َرَأْيُت فِـي

ِذيـَدَخَلـَعَلْيِه،ـهكذاـفيـغالبـالنسخ،ـوفيـبعضها:ـإَِذاـَدَخَلـَعَلْيِهـ قالـابنـالحاج:ـ»قوله:ـالَّ ))ـ(
َناِصٌب،ـوالمناسـبـلعبارةـالمصنفـالنسـخةـاألولى،ـوزادـالمصنـفـذلكـلليضاح،ـوإالـ
ـالعاملـ ـالرفعـألن ـالنصـب،ـولمـيقيدـذلكـفي ـأنـهـالـينصبـإالـإذاـدخلـعليهـعامل فمعلـوم

معنوي،ـفاـيظهرـدخوله«.ـالعقدـالجوهريـ)ص32(.
فيـ»أ«ـو»س«:ـ»َرَأْيَتـَأَخاَكـَوَأَباَك،ـَفَأَخاَكـَوَأَباَك«. )2ـ(

سورةـالعنكبوت،ـاآليةـ)44(. )3ـ(
األولـقولـالجمهور،ـوالثانيـقولـالزمخشـريـوابـنـالحاجبـوالجرجاني،ـفارقينـبينهماـ )4ـ(
بـأنـالشـيءـإنـكانـموجـوداـقبـلـالفعلـثمـأوقعـتـالفعلـعليـهـكزيداـمـنـ»ضربتـزيدا«ـ
فمفعـولـبـه،ـوإنـوجدـبالفعلـكالسـمواتـفإنماـوجدتـبخلقـاهللـلهاـفهـوـمفعولـمطلق،ـ

ولمـيفرقـالجمهورـهذهـالتفرقة.ـالعقدـالجوهريـالبنـالحاجـ)ص32(.
فيـالمطبوعـ)ص0)(ـزيادة:ـ»فِيـَمْوِضَعْيِن«.ـ )5ـ(



ــ رشحـاآلجروميةـللشيخـخالدـاألزهري 102 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُهـُمَثنًّى)2(.  َـّ ن َنْصبِِهـاْلَياُءـاْلَمْفُتوُحـَماـَقْبَلَهاـاْلَمْكُسوُرـَماـَبْعَدَها))(؛ـألَِ

ـاْلَعْمِريـَن«،ـَفاْلَعْمِريَنـ ـِر)3(،ـَنْحـُو:ـ»ـَرَأْيـُت ـالِِمـلِْلُمَذكَّ ـالسَّ ـاْلَجْمـِع َوفِـي
ـَبْعَدَها)4(؛ـ ـاْلَمْفُتـوُحـَما ـاْلَمْكُسـوُرـَماـَقْبَلَها ـاْلَياُء ـَنْصبِِه ـبَِرَأْيـُت،ـَوَعَاَمُة َمنُْصـوٌب

ٍرـَسالٌِم.ـ ُهـَجْمُعـَمَذكَّ أِلَنَّ

ـاْلُمَثنَّىـ ـاْلَجْمُعـَمَع ـاْلُمَثنَّى)6(،ـَفإَِذاـُذِكَر ـلَِكْونِِهـَعَلىـَحـدِّ ـاْلَجْمَع)5(؛ َوَأْطَلـَق
ْعَراِبـبِاْلُحُروِف)8(.  ُهـَأُخوُهـفِيـاإِلْ نَّ الِِم؛ـأِلَ ِرـالسَّ اْنَصَرَف)7(ـإَِلىـَجْمِعـاْلُمَذكَّ

تِيـَرْفُعَهاـ اـَحْذُفـالنُّوِنـَفَيُكوُنـَعَاَمًةـلِلنَّْصِبـفِيـاأْلَْفَعاِلـاْلَخْمَسـِةـالَّ َوَأمَّ

فيـ»ك«ـزيادة:ـ»نَِياَبًةـَعِنـاْلَفْتَحِة«. ))ـ(
وُنـِعَوٌضـَعِنـاْلَحَرَكِةـَوالتَّنِْويِنـفِيـااِلْسـِمـاْلُمْفَرِد«،ـقالـالناسـخـفيـ فـيـ»ي«ـزيادة:ـ»َوالنُـّ )2ـ(
الحاشـية:ـ»قوله:ـَوالنُّوُنـِعَوٌض،ـفيـبعضـالنسـخـثابتة،ـوفيـبعضهاـسـاقطةـوهوـاألولى؛ـ
لمـاـفيـقولهـوالحركةـمماـالـيصـح؛ـألنهـيصيرـالمعنى:ـوالنونـعوضـعنـالحركةـوعوضـ
عنـالتنوين،ـمعـأنـالنونـليستـعوضاـعنـالحركة،ـوإنماـهيـعوضـعنـالتنوينـفقط،ـوأماـ

الحركةـفالمعوضـعنهاـالياء«.ـ
ـالِِم«،ـ ِرـالسَّ ِر«،ـوفيـ»ز«ـو»ع«ـو»ك«ـوالمطبوعـ)ص))(:ـ»اْلَجْمِعـاْلُمَذكَّ فـيـ»ي«:ـ»اْلُمَذكَّ )3ـ(

الِِم«. ِرـالسَّ وفيـ»س«:ـ»َجْمِعـاْلُمَذكَّ
فيـ»ك«ـزيادة:ـ»نَِياَبًةـَعِنـاْلَفْتَحِة«. )4ـ(

أيـلمـيقيدهـبالمذكرـالسالم.ـفتحـربـالبريةـ)ق60أ(. )5ـ(
أيـطريقتهـفيـاإلعرابـبالحرف،ـوفيـأنـآخرـكلـمنهماـنونـتحذفـللضافة.ـتعليقـالدرةـ )6ـ(

الشنوانيةـ)ق39أ(.
ْهُن«. فيـ»ك«:ـ»اْنَصَرَفـالذِّ )7ـ(

وأيضاـفإنـالجمعـمنحصرـفيـجمعيـالسامةـوالتكسير،ـوقدـتقدمـأنـجمعـالتكسيرـينصبـ )8ـ(
بالفتحـةـوجمعـالمؤنثـالسـالمـينصبـبالكسـرة،ـفيتعيـنـأنـالمرادـبالجمـعـهناـهوـجمعـ

السامةـالمذكور،ـوهذهـالقرينةـأوضحـمماـذكرـالشارح.ـحاشيةـالنجاريـ)ق6)أ(.
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ـفِْعٍلـُمَضاِرٍعـاتََّصَلـبِِه:ـَضِميـُرـَتْثنَِيٍة،ـَنْحُو:ـ»َلْنـ َهاـُكلُّ َمـَأنَّ بَِثَبـاِتـالنُّوِن))(، َوَتَقـدَّ
ـَأْوـ ـَتْفَعُلوا«، ـَيْفَعُلوا«ـَو»َلـْن ـَنْحُو:ـ»َلـْن ـَأْوـَضِميُرـَجْمـٍع، ـَتْفَعـَا«، َيْفَعـَا«ـَو»َلـْن
َثِةـاْلُمَخاَطَبِةـَنْحُو:ـ»َلْنـَتْفَعِلي«،ـَفَهِذِهـَمنُْصوَبٌةـبَِلْن،ـَوَعَاَمُةـَنْصبَِهاـ َضِميـُرـاْلُمَؤنَّ

َحْذُفـالنُّوِنـنَِياَبًةـَعِنـاْلَفْتَحِة.

َولِْلَخْفِضـَثَاُثـَعَاَماٍت:ـاْلَكْسَرُة،ـَواْلَياُء،ـَواْلَفْتَحُة.ـ

َهاـ َهاـبِنُْتَها،ـَوَخَتـَمـبِاْلَفْتَحِةـأِلَنَّ ىـبِاْلَياِءـأِلَنَّ َهاـاأْلَْصُل،ـَوَثنَـّ َبَدَأـبِاْلَكْسـَرِةـأِلَنَّ
ُأْخُتـاْلَكْسَرِةـفِيـالتَّْحِريِك.ـ

َها.ـ ـِمْنـَهِذِهـاْلَعَاَماِتـالثََّاِثـَمَواِضُعـَتُخصُّ َولُِكلٍّ

اـاْلَكْسَرُةـَفَتُكوُنـَعَاَمًةـلِْلَخْفِضـفِيـَثَاَثِةـَمَواِضَع:ـ َفَأمَّ

ُن اأْلَْمَكُن)2(،ـ ُل:ـفِيـااِلْسـِمـاْلُمْفـَرِدـاْلُمنَْصِرِف،ـَوُهَوـااِلْسـُمـاْلُمَتَمكِّ اأْلَوَّ
ـْرِفـفِيِه)4(،ـَوُهَوـ ـالصَّ َي)3(ـُمنَْصِرًفا؛ـلُِدُخوِلـَتنِْويِن ـبَِزْيٍد«،ـَوُسـمِّ َنْحـُو:ـ»َمـَرْرُت

عبرـبالثباتـلمقابلةـالحذف،ـوالمراد:ـبالنونـالثابتة.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق39أ(. ))ـ(
االسـمـثاثةـأقسـام:ـمتمكنـأمكن،ـأيـمعربـمنصرف،ـوهوـالذيـلمـيشـبهـالحرفـفيبنىـ )2ـ(
والـالفعـلـفيمنـعـمنـالصـرف،ـكزيدـورجل،ـوالثانـي:ـمتمكنـغيرـأمكـن،ـأيـمعربـغيرـ
منصـرف،ـوهـوـالذيـأشـبهـالفعلـفيعـربـوالـينونـكمسـاجد،ـوالثالث:ـغيـرـمتمكنـوالـ
أمكن،ـوهوـالمبنيـالذيـأشـبهـالحرف.ـالعقـدـالجوهريـالبنـالحاجـ)ص32(،ـأماـوصفهـ
بالمتمكنـفألنهـلمـيشبهـالحرفـالشبهـالمقتضيـللبناءـفهوـمتمكنـفيـاالسمية،ـوأماـوصفهـ
باألمكنيـةـفلسـببـكونهـمـعـعدمـمشـابهتهـالحرفـلمـيشـبهـالفعلـأيضاـشـبهاـيقتضيـمنعـ

الصرف،ـفهوـزائدـفيـالتمكنـفيـبابـاالسمية.ـحاشيةـمحاسنـ)ق6)أ(.ـ
ى«. فيـ»س«:ـ»َوُيَسمَّ )3ـ(

فيـ»ز«:ـ»عليه«. )4ـ(
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ـالتَّْمِكيِن)2(.  ـبَِتنِْويِن))( ى اْلُمَسمَّ

َوالثَّانِي:ـفِيـَجْمِعـالتَّْكِسيِرـاْلُمنَْصِرِف)3(،ـَنْحُو:ـ»َمَرْرُتـبُِزُيوٍدـَوُهنُوٍد«.ـ

ـَغْيَرـاْلُمنَْصِرِفـُيْخَفُضـبِاْلَفْتَحِة. َوَسَيْأتِيـَأنَّ

ـُمنَْصِرًفا،ـَنْحُو:ـ»َمَرْرُتـ الِِم،ـَواَلـَيُكوُنـإاِلَّ َوالثَّالُِث:ـفِيـَجْمِعـاْلُمَؤنَِّثـالسَّ
ْرُفـَوَعَدُمُه)4(.  بِاْلِهنَْداِت«،ـإَِذاـَلْمـَيُكْنـَعَلًما،ـَفإِْنـَكاَنـَعَلًماـَجاَزـفِيِهـالصَّ

اـاْلَياُءـَفَتُكوُنـَعَاَمًةـلِْلَخْفِضـفِيـَثَاَثِةـَمَواِضَع:ـ َوَأمَّ

ـِةـاْلُمَضاَفـِة،ـَنْحُو:ـ»َمـَرْرُتـبَِأبِيَكـ ُل:ـفِـيـاأْلَْسـَماِءـاْلَخْمَسـِةـاْلُمْعَتلَّ اأْلَوَّ
َدِة،ـَوَعَاَمُةـ َوَأِخيـَكـَوَحِميَكـَوفِيَكـَوِذيـَمـاٍل«،ـَفَهِذِهـَمْخُفوَضٌةـبِاْلَبـاِءـاْلُمَوحَّ

َخْفِضَهاـاْلَياُءـنَِياَبًةـَعِنـاْلَكْسَرِة.ـ

ْيَدْيِنـ ـَفالزَّ ْيَدْيِنـَواْلِهنَْدْيِن«، ـبِالزَّ ـَنْحُو:ـ»َمَرْرُت ـالتَّْثنَِيِةـُمْطَلًقا)5(، ـفِي َوالثَّانِي:
َدِة،ـَوَعَاَمُةـَخْفِضِهَماـاْلَياُءـاْلَمْفُتوُحـَماـَقْبَلَهاـ واْلِهنَْدْيِن:ـَمْخُفوَضاِنـبِاْلَباِءـاْلُمَوحَّ

اْلَمْكُسوُرـَماـَبْعَدَها)6(،ـنَِياَبًةـَعِنـاْلَكْسَرِة.

ىـَتنِْويَن«. فيـ»ز«ـو»س«والمطبوعـ)ص))(:ـ»اْلُمَسمَّ ))ـ(
ِن«. فيـ»ز«:ـ»التََّمكُّ )2ـ(

ـالفرائدـللشلبيـ)ق5)ب(. ـالدرر ـالمنصرفـكمساجدـودراهم. احترازاـعنـجمعـالتكسيرـغير )3ـ(
مجـعـاملؤنثـالسـاملـإذاـجعلـعلامـفيهـثاثـلغات:ـاألوىل:ـأنـيعـربـكامـيعربـقبلـأنـجيعلـ )4ـ(
علام،ـفريفعـبالضمةـوينصبـوجيرـبالكرسة،ـوينونـوإنـكانـفيهـعلتانـالعلميةـوالتأنيث؛ـألنـ
غـريـاملنرصفـإنامـيمنعـمـنـتنوينـالرصف،ـوهذاـالتنوينـتنوينـمقابلة،ـالثانية:ـكذلكـإالـأنهـ
الـينون،ـالثالثة:ـأنـيرفعـبالضمةـوينصبـوجيرـبالفتحةـوالـينون.ـحاشيةـحماسنـ)ق6)ب(.

أيـسواءـكانـلمذكرـأوـلمؤنث.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق40ب(. )5ـ(
»اْلَمْكُسوُرـَماـَبْعَدَها«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«ـو»ك«. )6ـ(
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ْيِديـَن«،ـ ـِر))(،ـَنْحـُو:ـ»َمـَرْرُتـبِالزَّ ـالِِمـلِْلُمَذكَّ َوالثَّالِـُث:ـفِـيـاْلَجْمـِعـالسَّ
ـَدِة،ـَوَعَاَمُةـَخْفِضِهـاْلَياُءـاْلَمْكُسـوُرـَماـَقْبَلَهاـ ْيِديـَن:ـَمْخُفـوٌضـبِاْلَباِءـاْلُمَوحَّ َفالزَّ

اْلَمْفُتوُحـَماـَبْعَدَها)2(،ـنَِياَبًةـَعِنـاْلَكْسَرِة.

ِذيـاَلـَينَْصِرُف،ـَوُهَو:ـ اـاْلَفْتَحُةـَفَتُكوُنـَعَاَمًةـلِْلَخْفِضـفِيـااِلْسِمـالَّ َوَأمَّ

ـبَِمَساِجَدـَوَمَصابِيَح«.ـ ـَنْحُو:ـ»َمَرْرُت َماـَكاَنـَعَلىـِصيَغِة ُمنَْتَهى اْلُجُموِع)3(،

َأْوـَكاَنـُمْخُتوًمـا بَِألِِف التَّْأنِيـِث اْلَمْمُدوَدِة)4(ـَكـ»َصْحـَراَء«،ـَأِوـاْلَمْقُصوَرِةـ
َكـ»ُحْبَلى«.ـ

َأْوـَكاَنـفِيِه:ـ

)6(،ـَنْحُو:ـ»َمْعِديَكِرَب«)7(.  اْلَعَلِميَُّة)5(ـَوالتَّْرِكيُبـاْلَمْزِجيُّ

ـالِِم«،ـوفيـ»ز«:ـ ِرـالسَّ ـِر«،ـوفيـ»ع«ـوالمطبـوعـ)ص))(:ـ»اْلَجْمِعـاْلُمَذكَّ فـيـ»ي«:ـ»اْلُمَذكَّ ))ـ(
الِِم«. ِرـالسَّ »َجْمِعـاْلُمَذكَّ

»اْلَمْفُتوُحـَماـَبْعَدَها«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«ـو»ك«. )2ـ(
ـأكالبـمجعـ ـنحو ـآخر، ـفاـجيمعـمجعا ـانتهتـووقفتـعنده ـيعنيـأنـاجلموع صيغةـمنتهىـاجلموع )3ـ(
ـكلـ ـالنجاريـ)ق7)أ(،ـوضابطها ـانتهتـعنده.ـحاشية ـفإنـاجلموع أكلبـمجعـكابـمجعـكلب،

ـاألجهوريةـ)ق29أ(. اسمـبعدـألفـتكسريهـحرفانـأوـثاثةـأوسطهاـساكن.ـالفوائد
ألـفـالتأنيثـالممدودةـعندـبعضهمـهـيـاأللفـالتيـبعدهاـهمزة،ـوعندـبعضهمـألفـقبلهاـ )4ـ(
ـالممدودـماـقبلهاـالـ ـالممدودـعليهـاـمجاز؛ـألن ألـفـفتنقلـبـهيـهمزة،ـفعلىـهذاـفإطاق

هي.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق)4أ(.ـ
العلميةـهيـكونـاالسمـعلماـلمذكرـأوـمؤنث.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق65ب(. )5ـ(

كلمـةـالمزجـيـسـاقطةـفيـبعضـالنسـخـبدليـلـقـولـالقليوبـيـ)ق20أ(:ـ»والتركيب:ـأيـ )6ـ(
المزجيـكماـفيـبعضـالنسخ«.ـ

ـيركبـتركيبـمخسةـعرش،ـ ـبويهـكسيبويهـوماـمل ـيكنـخمتوما ـاملركبـاملزجيـمعرباـماـمل حملـكون )7ـ(
فاملختومـبويهـيبنىـعىلـالكرس،ـوالثاينـعىلـالفتح.ـالعقدـاجلوهريـالبنـاحلاجـ)ص34(.
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َأِوـاْلَعَلِميَُّةـَوالتَّأنِيُث))(،ـَنْحُو:ـ»َزْينََب«ـَو»َفاطَِمَة«.ـ

َأِوـاْلَعَلِميَُّةـَواْلُعْجَمُة)2(،ـَنْحُو:ـ»إِْبَراِهيَم«.ـ

َأِوـاْلَعَلِميَُّةـَوَوْزُنـاْلِفْعِل)3(،ـَنْحُو:ـ»َأْحَمَد«ـَو»َيِزيَد«.ـ

َأِوـاْلَعَلِميَُّةـَوَزَياَدُةـاأْلَلِِفـَوالنُّوِن،ـَنْحُو:ـ»ُعْثَماَن«.ـ

َأِوـاْلَعَلِميَُّةـَواْلَعْدُل)4(،ـَنْحُو:ـ»ُعَمَر«.

َأْوـَكاَنـفِيِه:ـ

اْلَوْصُف)5(ـَواْلَعْدُل،ـَنْحُو:ـ﴿ک ک گ﴾)6(. 

َأِوـاْلَوْصُفـَوَوْزُنـالِفْعِل،ـَنْحُو:ـ»َأْفَضَل«.ـ

َأِوـاْلَوْصُفـَوِزَياَدُةـاأْلَلِِفـَوالنُّوِن،ـَكـ»َسْكَراَن«.ـ

اَلِت.ـ َوَلَهاـُشُروٌطـُتْطَلُبـِمَنـاْلُمَطوَّ

أيـالتأنيثـبغيرـاأللف؛ـألنهاـتقدمت.ـحاشيةـمحاسنـ)ق7)أ(. ))ـ(
العجمـة:ـكـونـاللفـظـموضوعاـبغيرـلغـةـالعربـثمـاسـتعملتهـالعرب.ـحاشـيةـاإلبراشـيـ )2ـ(

)ق58ب(.
وزنـالفعـل:ـكونـاالسـمـعلىـوزنـفعلـمـا،ـوذلكـالوزن:ـمختصـفيـلغـةـالعربـبالفعلـ )3ـ(
أصالـة،ـأوـيكـونـالفعلـبهـأولى،ـفـاألولـكصيغةـالماضيـالمفتتحـبهمـزةـوصلـأوـالمبنيـ
للمجهـولـعلما،ـنحـو:ـاْنَطَلَقـوُضِرَبـعلمين،ـوالثانيـنحو:ـإثمدـوأحمدـويشـكرـأعاما.ـ

حاشيةـالمدابغيـ)ق76ب(ـوتقريرـاإلنبابيـ)ص67(.ـ
ـلفظـآخرـكانـ ـاالسمـمأخوذاـمن ـيكون ـبأن ـاألصلية العدل:ـخروجـاالسمـوجتاوزهـعنـصيغته )4ـ(
األصلـوالقياسـأنـيستعملـذلكـمكانـاملأخوذـويفـمعناه.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق43أ(.
الوصف:ـاسمـيدلـعلىـذاتـمبهمةـوحالـمنـأحوالها.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق43أ(. )5ـ(

سورةـالنساء،ـاآليةـ)3(،ـومثنىـوثاثـورباعـمعدولةـعن:ـاثنينـاثنين،ـوثاثةـثاثة،ـوأربعةـ )6ـ(
أربعة.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق66ب(.
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َهاـُتْخَفُضـبِاْلَفْتَحِةـنَِياَبًةـَعِنـاْلَكْسـَرِة))(،ـَماـَلـْمـُتَضْف،ـَأْوـَتْتُل)2(  َفَهـِذِهـُكلُّ
َهـاـِحينَِئـٍذـُتْخَفُضـبِاْلَكْسـَرِةـَعَلـىـاأْلَْصِل،ـَنْحـُو:ـ»َمـَرْرُتـبَِأْفَضِلُكْم«،ـ َأْل،ـَفإِنَّ

َو»بِاأْلَْفَضِل«)3(.

ـُكوُنـَوُهَوـَحْذُفـاْلَحَرَكِة،ـَواْلَحْذُفـَوُهَوـُسـُقوُطـ َولِْلَجْزِمـَعَاَمَتاِن:ـالسُّ
ِةـَأِوـالنُّوِن)4(ـلِْلَجاِزِم.ـ َحْرِفـاْلِعلَّ

ـاْلَواَوـ َواْحَتـَرْزُتـبَِقْولِـي:ـ»لِْلَجاِزِم«،ـِمـْنـَنْحِو:ـ﴿وئ وئ﴾)5(؛ـَفـإِنَّ
ـَنْحِو:ـ ـاِكنَْيِن)6(،ـَوِمْن ـالسَّ ْفِظ؛ـاِلْلتَِقـاِء ـاللَّ ـلَِحْذفَِهاـفِـي ـَتَبًعـا ؛ ـاْلَخطِّ ُحِذَفـْتـفِـي

فيـحاشيةـ»ي«ـزيادةـفيـنسخة:ـ»َعَلىـِخَاِفـاأْلَْصِل«. ))ـ(
تتل:ـأيـتتبع.ـحاشيةـاإلبراشيـ)ق59ب(،ـوفيـ»س«:ـ»َأْوـَتِل«.ـ )2ـ(

ألنـاإلضافـةـوألـمـنـخصائصـاالسـمـفرجـعـمعهماـإلىـأصلهـوالجرـبالكسـرة.ـحاشـيةـ )3ـ(
محاسنـ)ق7)ب(.

ْفِع«. فيـ»س«ـو»ك«ـوالمطبوعـ)ص2)(:ـ»َأْوـُنوِنـالرَّ )4ـ(
سـورةـالعلـق،ـاآليةـ)8)(،ـوتقولـفيـإعرابـسـندع:ـالسـينـللتنفيس،ـنـدع:ـفعلـمضارعـ )5ـ(
مرفـوعـبضمـةـمقدرةـعلىـالـواوـالمحذوفـةـاللتقاءـالسـاكنين،ـوالفاعلـمسـتترـفيهـوجوباـ

تقديرهـنحن.ـالفوائدـاألجهوريةـ)ق32أ(.
فـيـ»ز«ـوالنبتيتيـ)ق68أ(:ـ»الـاللتقاءـالسـاكنين«،ـقـالـالنبتيتي:ـأيـليسـحذفهاـفيـالخطـ )6ـ(
لدفـعـالتقاء،ـأي:ـاجتماعـالسـاكنين،ـوإنـكانـحذفهاـفيـاللفظـلدفعـذلك«،ـفتحـربـالبريةـ
)ق68أ(،ـوقالـالمدابغيـ)ق)8ب(:ـ»فيـبعضـالنسـخـالـاللتقاءـالسـاكنين،ـوعليهاـكتبـ
الشـيخـالنبتيتي«،ـوقالـابنـالحاج:ـ»هناـنسختان:ـنسـخةـباإلثبات،ـونسخةـبالنفيـبزيادةـالـ
النافية،ـوكاهماـصحيح،ـفعلىـنسخةـاإلثباتـيكونـعلةـلحذفهاـفيـاللفظ،ـكأنهـقال:ـوإنماـ
حذفتـلدفعـالتقاءـالسـاكنين،ـونسخةـالنفيـراجعةـللخط،ـكأنهـقال:ـحذفتـفيـالخطـتبعاـ
للفـظ،ـالـأنهاـحذفـتـفيـالخطـاللتقاءـالسـاكنينـوأماـحذفهاـفيـاللفـظـفلذلك،ـواألولىـ

نسخةـاإلثبات؛ـليفيدـعلةـحذفهاـفيـاللفظـأيضا«.ـالعقدـالجوهريـ)ص36(.
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ـالنُّوَنـُحِذَفْتـلَِتَوالِيـالنُّوَناِت.ـ ﴿ـۈ﴾))(؛ـَفإِنَّ

)2(ـبِِه)3(.  ُكوِنـَواْلَحْذِفـَمْوِضٌعـَيْخَتصُّ ـِمَنـالسُّ َولُِكلٍّ

ـإَِذاـ ـاآْلِخِر حِيِح ـالصَّ ـاْلُمَضاِرِع ـاْلِفْعِل ـلِْلَجْزِمـفِي ُكوُنـَفَيُكوُنـَعَاَمًة ـالسُّ ا َفَأمَّ
َدَخَلـَعَلْيِهـَجاِزٌم،ـَوَلْمـَيتَِّصْلـبِآِخِرِهـَشْيٌء،ـَنْحُو:ـ»َلْمـَيْضِرْب«ـَفَيْضِرْب:ـَمْجُزوٌمـ

ُكوُن.ـ بَِلْم،ـَوَعَاَمُةـَجْزِمِهـالسُّ

ِحيِحـاآْلِخِر:ـَماـَلْمـَيُكْنـفِي)4(ـآِخِرِهـَألٌِفـَواَلـَواٌوـَواَلـَياٌء)5(.  َواْلُمَراُدـبِالصَّ

ـاـاْلَحْذُفـَفَيُكوُنـَعَاَمًةـلِْلَجْزِمـفِـيـَمْوِضَعْيِن)6(:ـفِيـاْلِفْعِلـاْلُمَضاِرِعـ َوَأمَّ
ـَنْحُو:ـ»َلْمـَيْدُع«ـَو»َلْمـَيْخَش«ـ ٍة، ـآِخِرِهـَحْرُفـِعلَّ ـاآْلِخِر،ـَوُهَوـَماـَكاَنـفِي)7( اْلُمْعَتلِّ

َو»َلْمـَيْرِم«.ـ

ِةـِمْنـ َفَيـْدُعـَوَيْخَشـَوَيْرِم:ـَمْجُزوَمٌةـبَِلْم،ـَوَعَاَمُةـَجْزِمَهاـَحْذُفـَحْرِفـاْلِعلَّ
ُكوِن.ـ آِخِرَهاـنَِياَبًةـَعِنـالسُّ

ـيسـمـ ـاإلعراب:ـتبلون:ـفعلـمضارعـمبنيـلماـلم ـاآليةـ)86)(،ـوتقولـفي ـآلـعمران، سـورة ))ـ(
فاعلـه،ـوهـوـمرفوعـوعامـةـرفعهـالنـونـالمحذوفةـلتوالـيـالنونات،ـوالـواوـنائبـفاعل،ـ

والنونـللتوكيد.ـالفوائدـاألجهوريةـ)ق32ب(.
.» «،ـوفيـ»ع«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص2)(:ـ»َمواِضُعـَتْخَتصُّ فيـ»أ«ـو»ز«:ـ»َمَواِضُعـَيْخَتصُّ )2ـ(

فيـ»ع«:ـ»بَِها«. )3ـ(
»فِي«ـالـتوجدـفيـنسـخةـالفيشـيـ)ق4)ب(،ـوقال:ـ»وفيـنسخة:ـَماـَلْمـَيُكْنـفِيـآِخِرِهـَألٌِفـ )4ـ(

َواَلـَواٌوـَواَلـَياٌء،ـوهذهـالنسخةـأجود«.
فيـ»س«:ـ»َواٌوـَأْوـَألٌِفـَأْوـَياٌء«. )5ـ(

ُل«. وَّ فيـ»ز«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص2)(ـزيادة:ـ»اأْلَ )6ـ(
»فِي«ـليسـتـفيـ»ب«ـو»س«ـو»ك«ـونسخةـالفيشيـ)ق4)ب(،ـقالـالفيشي:ـ»وفيـنسخة:ـ )7ـ(

َماـَكاَنـفِيـآِخِرِه،ـواألولىـأجود«.
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ُةـَقْبَلَهاـَدلِيٌلـَعَلْيَها،ـَواْلَمْحُذوُفـِمْنـ مَّ َفاْلَمْحـُذوُفـِمْنـ»َيْدُع«ـاْلَواُوـَوالضَّ
ـاْلَياُءـَواْلَكْسَرُةـ ـاأْلَلُِفـَواْلَفْتَحُةـَقْبَلَهاـَدلِيٌلـَعَلْيَها،ـَواْلَمْحُذوُفـِمْنـ»َيْرِم« »َيْخَش«

َقْبَلَهاـَدلِيٌلـَعَلْيَها.ـ

تِيـَرْفُعَهاـبَِثَبـاِتـالنُّوِن،ـَوِهَيـ َواْلَمْوِضـُعـالثَّانِي:ـفِـيـاأْلَْفَعاِلـاْلَخْمَسـِةـالَّ
ـفِْعـٍلـُمَضـاِرٍعـاتََّصَلـبِـِهـَضِميُرـَتْثنَِيـٍة،ـَنْحُو:ـ»َلـْمـَيْضِرَبا«ـَو»َلـْمـَتْضِرَبا«،ـَأْوـ ُكلُّ
َثِةـ ـٍر))(،ـَنْحُو:ـ»َلْمـَيْضِرُبوا«ـَو»َلْمـَتْضِرُبوا«)2(،ـَأْوـَضِميُرـاْلُمَؤنَّ َضِميُرـَجْمٍعـلُِمَذكَّ

اْلُمَخاَطَبِة،ـَنْحُو:ـ»َلْمـَتْضِربِي«.ـ

ـنَِياَبًةـَعِنـ ـالنُّوِن ـبَِلْم،ـَوَعَاَمُةـَجْزِمَهاـَحْذُف ـاْلَخْمَسُةـَمْجُزوَمٌة ـاأْلَْفَعاُل َفَهِذِه
ُكوِن. السُّ

* * *

ِر«،ـقالـالشلبي:ـ»َأْوـَضِميُرـَجْمٍع،ـوفيـ فيـ»ع«ـوالمطبوعـ)ص2)(:ـ»َأْوـَضِميُرـَجْمِعـاْلُمَذكَّ ))ـ(
ٍر«.ـالدررـالفرائدـ)ق6)أ(. نسخة:ـَأْوـَضِميُرـَجْمٍعـلُِمَذكَّ

فيـ»ي«:ـ»َلْمـَتْضِرُبواـَوَلْمـَيْضِرُبوا«. )2ـ(
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َفْصٌل

ْعَراِبـإَِلىـُهنَا؛ـَتْمِرينًاـ ِلـَباِبـَعَاَمـاِتـاإْلِ َمـِمْنـَأوَّ فِـيـِذْكِرـَحاِصِلـَماـَتَقدَّ
ِميَن))(ـَرِحَمُهُمـاهللُـَتَعاَلىـَأْجَمِعيَن)2(. لِْلُمْبَتِدِئ،ـَعَلىـَعاَدِةـاْلُمَتَقدِّ

َوَحاِصُلُهـَأْنـُيَقاَل:ـاْلُمْعَرَباُتـِقْسَماِن:ـ

َأْوـ َواْلَكْسـَرُة،ـ َواْلَفْتَحـُة،ـ ـُة،ـ مَّ الضَّ الثَّـَاِث:ـ بِاْلَحـَرَكاِتـ ُيْعـَرُبـ ِقْسـٌمـ
ُكوِن.ـ بِالسُّ

ـَأْوـ ـاْلـَواُو،ـَواأْلَلِـُف،ـَواْلَيـاُء،ـَوالنُّوُن، ـاأْلَْرَبَعِة: ـبِاْلُحـُروِف َوِقْسـٌمـُيْعـَرُب
بِاْلَحْذِف.

ـِذيـُيْعَرُبـبِاْلَحَرَكاِتـإِْجَمااًلـَأْرَبَعُةـَأْنَواٍع:ـَنْوٌعـِمَنـاأْلَْفَعاِل،ـَوَثَاَثٌة)3(  َفالَّ
ِمَنـاأْلَْسَماِء.ـ

عـادةـالمتقدميـنـأنهـمـيذكـرونـالشـيءـأوالـمفصاـثـمـمجما؛ـتسـهياـعلـىـالمبتدئ،ـ ))ـ(
فيذكرونهـأوالـتفصياـالسـتفادةـاألحكامـمنه،ـثمـثانياـمجماـلسهولةـاختصارـالجوابـمنهـ
ـالشـيءـمجماـثمـمفصـاـأوقعـفيـالنفس؛ـ عنـدـالسـؤال،ـوالـيردـعلىـهذاـقولهم:ـإنـذكر

ألنـهذاـفيـحقـالمنتهين.ـحاشيةـالفيشيـ)ق5)أ(.
نقلـابنـعانـعنـشيخهـعبدـالرحيمـالحسانيـقوله:ـاألولىـأنـيقالـإنـالبابـالسابقـمعقودـ )2ـ(
باألصالةـلبيانـالعامات،ـوذكرـالمعرباتـفيهـبطريقـالتبع،ـوهذاـالفصلـعكسه،ـأيـمعقودـ
أصالـةـللمعربـات،ـوذكرـعاماتـاإلعرابـفيـهـبطريقـالتبع،ـوحينئذـيكـونـكلـمنـالبابـ

والفصلـمختلفـالموضوعـباألصالة.ـحاشيةـابنـعانـ)ق65ب(.
فيـ»س«ـو»ك«:ـ»َوَثَاَثُةـَأْنَواٍع«. )3ـ(
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َفَأْنَواُعـاأْلَْسَماِءـالثََّاَثُة:ـ

ااِلْسُمـاْلُمْفَرُد،ـَنْحُو:ـ»َجاَءـَزْيٌد«،ـَو»َرَأْيُتـَزْيًدا«،ـَو»َمَرْرُتـبَِزْيٍد«.ـ

َجـاَل«،ـَو»َمَرْرُتـ ـالرِّ َجـاُل«،ـَو»َرَأْيُت ـالرِّ ـَنْحُو:ـ»َجـاَء ـالتَّـْكِسـيِر، َوَجْمـُع
َجاِل«.ـ بِالرِّ

ـالُِم،ـَنْحـُو:ـ»َجاَءِتـاْلِهنَْداُت«،ـَو»َرَأْيـُتـاْلِهنَْداِت«،ـ َوَجْمُعـاْلُمَؤنَِّثـالسَّ
َو»َمَرْرُتـبِاْلِهنَْداِت«.ـ

ِذيـَلـْمـَيتَِّصـْلـبِآِخِرِهـَشـْيٌء،ـَنْحُو:ـ َوَنـْوُعـاأْلَْفَعـاِل:ـاْلِفْعـُلـاْلُمَضـاِرُعـالَّ
»َيْضِرُب«،ـَو»َلْنـَيْضِرَب«،ـَو»َلْمـَيْضِرْب«.ـ

َهـا،ـَأْي:ـَمْجُمـوُعـاأْلَْنـَواِعـاأْلَْرَبَعـِة،ـاَلـَجِميُعَهـا))(؛ـلَِتَخلُّـِفـَبْعِضـ َوُكلُّ
ِة،ـَنْحـُو:ـ»َيْضِرُبـَزْيٌدـ مَّ اأْلَْحـَكاِمـفِـيـَبْعِضَها،ـَأْي:ـَفَمْجُموُعَهـا)2(:ـُتْرَفُعـبِالضَّ
َوِرَجـاٌلـَوُمْؤِمنَـاٌت«،ـَوُتنَْصـُبـبِاْلَفْتَحـِة،ـَنْحـُو:ـ»َلْنـَأْضـِرَبـَزْيـًداـَوِرَجااًل«،ـ
ُكوِن،ـ َوُتْخَفُضـبِاْلَكْسـَرِة،ـَنْحُو:ـ»َمَرْرُتـبَِزْيٍدـَوِرَجاٍلـَوُمْؤِمنَاٍت«،ـَوُتْجَزُمـبِالسُّ

َنْحُو:ـ»َلْمـَيْضِرْب«.ـ

َهَذاـُهَوـاأْلَْصُل،ـَوَخَرَجـَعْنـَذلَِكـاأْلَْصِلـَثَاَثُةـَأْشَياَء:ـ

الكلـعندـالمناطقةـقسمانـجميعيـومجموعي،ـفإنـكانـالحكمـعلىـكلـفردـفهوـجميعي،ـ ))ـ(
كقولـهـتعالـى:ـ﴿ں ں ڻ ڻ﴾ـوإنـكانـالحكـمـعلـىـالبعـضـدونـالبعـضـفهوـ
مجموعـي،ـكقولـك:ـكلـبنـيـتميـمـيحملونـالصخـرةـالعظيمـة،ـأيـمجموعهـمـوبعضـ
ـالضعفاءـوالنسـاءـوالصبيان.ـ ـالحكمـعلىـكلـفردـبذلك؛ـألنـمنهم أفرادهـم،ـوليـسـالمراد
ـالتخلفـالذيـذكرهـ ـالجميعـوالـيضر ـيراد ـأن ـالحاجـ)ص37(،ـويصح ـالجوهريـالبن العقد

الشارح؛ـألنـالمصنفـقدـاستثنىـماـتخلفـفيهـذلك.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق46ب(.
فيـ»أ«ـو»ع«ـوالمطبوعـ)ص3)(:ـ»َمْجُموُعَها«. )2ـ(
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ـالُِمـُينَْصُبـبِاْلَكْسَرِة،ـَنْحُو:ـ»َرَأْيُتـاْلِهنَْداِت«،ـَوَكاَنـ َجْمُعـاْلُمَؤنَِّث))(ـالسَّ
ُهـَأْنـُينَْصَبـبِاْلَفْتَحِة.ـ َحقُّ

ـِذيـاَلـَينَْصـِرُفـُيْخَفـُضـبِاْلَفْتَحـِة،ـَنْحـُو:ـ»َمـَرْرُتـبَِأْحَمـَدـ َوااِلْسـُمـالَّ
ُهـَأْنـُيْخَفَضـبِاْلَكْسَرِة.ـ َوَمَساِجَد«،ـَوَكاَنـَحقُّ

ـاآْلِخِرـُيْجـَزُمـبَِحْذِفـآِخِرِه،ـَنْحـُو:ـ»َلْمـَيْغُز«،ـ َواْلِفْعـُلـاْلُمَضـاِرُعـاْلُمْعَتلُّ
ُكوِن.ـ ُهـَأْنـُيْجَزَمـبِالسُّ َو»َلْمـَيْخَش«،ـَو»َلْمـَيْرِم«،ـَوَكاَنـَحقُّ

ـاأْلَْسَماِء،ـَوَنْوٌعـَواِحٌدـ ـَثَاَثٌةـِمَن ـَأْيًضا: ـَأْنَواٍع ـَأْرَبَعُة ـبِاْلُحُروِف ـُيْعَرُب ِذي َوالَّ
ِمَنـاأْلَْفَعاِل.ـ

الُِم،ـ ـالسَّ ِر ـاْلُمَذكَّ ْيَداِن«)2(،ـَوَجْمُع ـ»الزَّ ـَنْحُو: ـالتَّْثنَِيُة، ـالثََّاَثُة: ـاأْلَْسَماِء َفَأْنَواُع
ْسـَماُءـاْلَخْمَسـُة،ـَوِهَي:ـ»َأُبوَكـَوَأُخوَكـَوَحُموَكـَوُفوَكـ ْيُدوَن«)3(،ـَواأْلَ َنْحُو:ـ»الزَّ

َوُذوـَماٍل«.ـ

َوَنْوُعـاأْلَْفَعاِل:ـاأْلَْفَعاُلـاْلَخْمَسـُة،ـَوِهَي:ـ»َيْفَعَاِن«ـبِاْلَياِء)4(ـاْلُمَثنَّاِةـَتْحُت،ـ
َو»َتْفَعـَاِن«ـبِالتَّـاِء)5(ـاْلُمَثنَّاِةـَفـْوُق،ـَو»َيْفَعُلـوَن«ـبِاْلُمَثنَّاِة)6(ـَتْحـُت،ـَو»َتْفَعُلوَن« 

بِاْلُمَثنَّاِة)7(ـَفْوُق،ـَو»َتْفَعِليَن«ـبِاْلُمَثنَّاِة)8(ـَفْوُقـاَلـَغْيُر.

فيـ»س«:ـ»التَّْأنِيِث«،ـوأشارـالناسخـفيـالحاشيةـإلىـورودـالمثبتـفيـبعضـالنسخ. ))ـ(
ْيَداِن«. فيـ»ع«ـو»ك«ـو»ي«:ـ»َجاَءـالزَّ )2ـ(

ْيُدوَن«. فيـ»ز«ـو»ع«ـو»ك«ـو»ي«:ـ»َجاَءـالزَّ )3ـ(
»الياء«ـالـتوجدـفيـ»ك«،ـففيها:ـ»بِاْلُمَثنَّاِة«. )4ـ(

»التاء«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»س«ـو»ع«ـو»ك«،ـففيها:ـ»بِاْلُمَثنَّاِة«. )5ـ(
فيـ»ز«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص3)(:ـ»بِاْلَياِءـاْلُمَثنَّاِة«. )6ـ(

فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص3)(:ـ»بِالتَّاِءـاْلُمَثنَّاِة«. )7ـ(
فيـ»ز«ـو»س«ـوالمطبوعـ)ص3)(:ـ»بِالتَّاِءـاْلُمَثنَّاِة«. )8ـ(
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ـاـالتَّْثنَِيـُة،ـبَِمْعنَـىـاْلُمَثنَّى،ـِمـْنـإِْطَاِقـاْلَمْصـَدِرـَعَلىـاْسـِمـاْلَمْفُعوِل:  َفَأمَّ
ْيَداِن«،ـَوُتنَْصُبـَوُتْخَفُضـبِاْلَياِء،ـاْلَمْفُتوِحـَماـَقْبَلَهاـ َفُتْرَفُعـبِاأْلَلِِف،ـَنْحُو:ـ»َجاَءـالزَّ

ْيَدْيِن«. ْيَدْيِن«،ـَو»َمَرْرُتـبِالزَّ اْلَمْكُسوِرـَماـَبْعَدَها،ـَنْحُو:ـ»ـَرَأْيُتـالزَّ

ْيُدوَن«،ـَوُينَْصُبـ ـالُِم:ـَفُيْرَفُعـبِاْلَواِو،ـَنْحُو:ـ»َجاَءـالزَّ ِرـالسَّ اـَجْمُعـاْلُمَذكَّ َوَأمَّ
ْيِديَن«،ـ َوُيْخَفـُضـبِاْلَياِءـاْلَمْكُسـوِرـَماـَقْبَلَهاـاْلَمْفُتوِحـَماـَبْعَدَها،ـَنْحـُو:ـ»َرَأْيُتـالزَّ

ْيِديَن«.ـ َو»َمَرْرُتـبِالزَّ

اـاأْلَْسـَماُءـاْلَخْمَسُة:ـَفُتْرَفُعـبِاْلَواِو،ـَنْحُو:ـ»َهَذاـَأُبوَكـَوَأُخوَكـَوَحُموَكـ َوَأمَّ
َوُفـوَكـَوُذوـَماٍل«،ـَوُتنَْصُبـبِاأْلَلِـِف،ـَنْحُو:ـ»َرَأْيُتـَأَباَكـَوَأَخـاَكـَوَحَماَكـَوَفاَكـ
َوَذاـَماٍل«،ـَوُتْخَفُضـبِاْلَيـاِء،ـَنْحُو:ـ»َنَظْرُت))(ـإَِلىـَأبِيَكـَوَأِخيَكـَوَحِميَكـَوفِيَكـ

َوِذيـَماٍل«.ـ

ـَنْحُو:ـ»َيْفَعَاِن،ـَوَتْفَعَاِن،ـَوَيْفَعُلوَن،ـ ـبِالنُّوِن، ـَفُتْرَفُع ـاْلَخْمَسُة: ـاأْلَْفَعاُل ا َوَأمَّ
َوَتْفَعُلـوَن،ـَوَتْفَعِليَن«،ـَوُتنَْصُبـَوُتْجَزُمـبَِحْذفَِهـا،ـَأْي:ـبَِحْذِفـالنُّوِن،ـَنْحُو:ـ»َلْنـ
َيْفَعَا،ـَوَلْمـَتْفَعَا«،ـَو»َلْنـَيْفَعُلوا،ـَوَلْمـَتْفَعُلوا«)2(،ـَو»َلْنـَتْفَعِلي،ـَوَلْمـَتْفَعِلي«)3(. 

ُكوُن،ـ ْعَراِبـَعَشـَرُةـَأْشـَياَء:ـاْلَحَرَكاُتـالثََّاُث،ـَوالسُّ َوَحاِصُل َعاَلَماِت اإْلِ
ـلِلنَّاِصِبـَواْلَجاِزِم)6(. ـلِْلَجاِزِم)4(،ـَوالنُّوُن)5(،ـَوَحْذُفَها ـالثََّاَثُة،ـَوَحْذُفَها َواأْلَْحُرُف

ذكرـناسخـ»س«ـفيـالحاشيةـأنهـوردـفيـنسخة:ـ»َمَرْرُتـبَِأبِيَك...«. ))ـ(
ـبدلـ ـَتْفَعُلوا« ـَيْفَعُلوا«،ـوفيـ»س«ـو»ي«:ـ»َوَلْن ـبدلـ»َوَلْن ـَيْفَعُلوا« فيـ»ز«ـو»س«ـو»ي«:ـ»َوَلْم )2ـ(

»َوَلْمـَتْفَعُلوا«.
قوله:ـ»َوَلْنـَتْفَعِلي«ـالـيوجدـفيـ»ز«،ـوقوله:ـ»َوَلْمـَتْفَعِلي«ـالـيوجدـفيـ»ي«. )3ـ(

ـالقليويبـ)ق40أ(. ـللجازمـهوـعامةـواحدة،ـوضمريهـعائدـلألحرفـالثاثة.ـحاشية وحذفها )4ـ(

ـللنبتيتيـ)ق76أ(. ـفتحـربـالربية ـللناصبـواجلازم. ـأيـإثباهتا،ـوحذفها ـالنون، التاسعـوالعارش: )5ـ(
فيـ»ي«:ـ»َأِوـاْلَجاِزِم«،ـوفيـ»ع«:ـ»َوَحْذُفَهاـلِْلَجاِزِمـَوالنَّاِصِب«. )6ـ(
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َباُب اأْلَْفَعاِل ااِلْصطاَِلِحيَِّة

اأْلَْفَعاُلـَجْمُعـفِْعٍل،ـَوِهَيـَثَاَثٌة،ـاَلـَرابَِعـَلَها.ـ

ـالتَّْأنِيِثـ ـَعَلىـَحَدٍثـُمْقَتِرٍنـبَِزَماٍنـَمـاٍض))(،ـَوَقبَِلـَتاَء َمـاٍض:ـَوُهَوـَمـاـَدلَّ
اِكنََة،ـَنْحُو:ـَضَرَبْت)2(. السَّ

ـَعَلىـَحَدٍثـُمْقَتِرٍنـبَِأَحِدـَزَماَنِيـاْلَحاِلـ َوُمَضاِرٌع،ـَأْي:ـُمَشـابٌِه،ـَوُهَوـَماـَدلَّ
َوااِلْستِْقَباِل،ـَوَقبَِلـَلْم)3(،ـَنْحُو:ـ»َلْم)4(ـَيْضِرْب«.ـ

ـَعَلىـَطَلِبـَحـَدٍثـفِيـَزَمـِن)5(ـااِلْسـتِْقَباِل،ـَوَقبَِلـَياَءـ َوَأْمـٌر:ـَوُهـَوـَمـاـَدلَّ
اْلُمَخاَطَبِة،ـَنْحُو:ـ»اْضِربِي«)6(.

َفَهِذِهـَحِقيَقُةـاأْلَْفَعاِلـالثََّاَثِة،ـَنْحُو)7(:ـ»َضَرَب«،ـَو»َيْضِرُب«،ـَو»اْضِرْب«.

،ـَفَاـ ،ـَوبِالثَّانِـي:ـاللَُّغِويُّ ِل:ـااِلْصطَِاِحـيُّ وَّ عنـدـابنـالحـاجـزيادة:ـ»َواْلُمـَراُدـبِاْلَماِضـيـاأْلَ ))ـ(
َدْوَر«.ـالعقدـالجوهريـ)ص39(،ـقالـابنـالحاج:ـ»الدورـهوـتوقفـالاحقـعلىـالسـابق،ـ
ـالاحق،ـكتوقفـ»أ«ـعلىـ»ب«،ـو»ب«ـعلىـ»أ«،ـبأنـالـيوجدـأحدهماـإالـبعدـ والسابقـعلى

وجودـاآلخر،ـوهوـمحال،ـوذلكـمنتفـهنا«.
فيـ»ب«ـو»ع«:ـ»َنْحُو:ـَضَرَب«،ـوفيـ»س«ـو»ك«:ـ»َكَضَرَبْت«،ـوفيـ»أ«:ـ»َكَضَرَب«. )2ـ(

قالـالشلبي:ـ»َوِقيلـَماـَيِليـَلْم،ـوفيـنسخة:ـَوَقبَِلـَلْم،ـوهيـأصح«.ـالدررـالفرائدـ)ق6)أ(. )3ـ(
فيـ»ب«:ـ»َنْحُوـَيْضِرُب«. )4ـ(

فيـالمطبوعـ)ص4)(ـوالوفائيـ)ق00)أ(:ـ»فِيـَزَماِن«. )5ـ(
فيـ»أ«ـو»ع«:ـ»ـَنْحُو:ـاْضِرْب«. )6ـ(

فيـ»ع«:ـ»َنْحُوـَقْولَِك«. )7ـ(
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ـَنْحُو:ـ ـاأْلَْصـِل))(، ـَأَبـًداـَعَلـى ـاآْلِخـِر ـَأْحَكاُمَهـا:ـَفاْلَماِضـيـَمْفُتـوُح ـا َوَأمَّ
»َضَرَب«،ـَو»َدْحَرَج«،ـَو»اْنَطَلَق«،ـَو»اْسَتْخَرَج«)2(. 

ُن)3(،ـَنْحُو:ـَضَرْبُت)4(،ـَوَماـَلْمـ ُهـُيَسكَّ ٌكـَفإِنَّ َماـَلْمـَيتَِّصْلـبِِهـَضِميُرـَرْفٍعـُمَتَحرِّ
ْصِل)7(. )6(،ـَنْحُو:ـَضَرُبوا،ـَعَلىـِخَاِفـاأْلَ ُهـُيَضمُّ َيتَِّصْلـبِِهـَواُوـاْلَجْمِع)5(ـَفإِنَّ

َرًة. ْمِرـُمَقدَّ )8(ـبَِاِمـاأْلَ َواأْلَْمُرـَمْجُزوٌمـَأَبًدا،ـِعنَْدـاْلِكَساِئيِّ

أيـعـىلـاألصـلـالثـاين؛ـألنـاألصلـاألولـيفـالبناءـأنـيكونـعىلـالسـكون.ـحاشـيةـالفييشـ ))ـ(
)ق5)ب(.

قولـه:ـ»َوَدْحـَرَج،ـَواْنَطَلـَق،ـَواْسـَتْخَرَج«ـالـيوجـدـفيـبعضـالنسـخـبدليلـقـولـالوفائي:ـ )2ـ(
»وفـيـبعضـالنسـخ:ـَوَدْحـَرَج،ـَواْنَطَلـَق،ـَواْسـَتْخَرَج،ـبعدـقولـه:ـَضَرَب«.ـالدرةـالسـنيةـ

)ق)0)ب(.
ـالبناءـعلىـفتحـمقدر،ـ ـاالستثناء،ـويحتملـخافهـوأن ـالمتبادرـمن ـالبناء،ـوهو يحتملـتسكين )3ـ(

ويؤيدهـتعبيرهـبيسكن،ـدون:ـفيبنىـعلىـالسكون.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق54أ(.
إنامـسكنـآخرهـعندـاتصالـالضمريـاملذكورـبهـلئاـيتواىلـيفـنحو:ـرضبتـ-ومحلـعليهـنحو:ـ )4ـ(
استخرجت؛ـطرداـللباب-ـأربعـحركاتـفيامـهوـكالكلمةـالواحدة؛ـألنـضمريـالفاعلـكجزءـ

منـالفعل،ـوهوـغريـجائزـلثقلـالكلمةـالواحدة.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق54أ(.ـ
فيـ»ز«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص4)(:ـ»َواُوـاْلَجَماَعِة«. )5ـ(

ـالبناءـالمتبادرـمنـاالسـتثناء،ـوهوـماـذهبـإليـهـبعضهم،ـويحتملـخافه،ـوأنـ يحتمـلـضم )6ـ(
البنـاءـعلـىـفتحـمقدرـوهوـظاهـرـكامـالمصنف،ـوإليـهـذهبـآخرون،ـويؤيـدهـظاهرـقولـ

بعضهم:ـإنـالضمـالـيدخلـالفعلـلثقله.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق54أ(.
ْصِل«ـيرجعـللسكونـوالضم.ـحاشيةـمحاسنـ)ق20أ(. قوله:ـ»َعَلىـِخَاِفـاأْلَ )7ـ(

ـالكسـائي،ـإمامـ ـموالهمــ اإلمـامـالعامـةـأبوـالحسـنـعليـبنـحمزةـبنـعبدـاهللـاألسـديــ )8ـ(
الكوفييـنـفـيـالنحوـواللغـةـوأحدـالقراءـالسـبعـالمشـهورين،ـصنفـكتابـمعانـيـالقرآنـ
وغيره،ـتوفيـسنةـثمانينـومائةـوقيلـبعدـذلك.ـإنباهـالرواةـللقفطيـ)256/2-274(ـوبغيةـ

الوعاةـللسيوطيـ)62/2)-64)(.
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ـالتَّاُءـَخْوَفـ ـُثـمَّ ـَتْخِفيًفا، ُم ـالاَّ ـاْضـِرْبـِعنَْدُه:ـ»لَِتْضـِرْب«،ـُحِذَفِت َفَأْصـُل
ـُأتَِيـبَِهْمـَزِةـاْلَوْصـِل)3(ـِعنَْدـ ااِلْلتَِبـاِس))(ـبِاْلُمَضـاِرِعـفِـيـَحاَلـِةـاْلَوْقـِف)2(،ـُثـمَّ

ـإَِلْيَها)4(.  ااِلْحتَِياِج

ـَعَلى)6(:ـ ْمُرـَمْبنِيٌّ َوِعنَْد ِسيَبَوْيِه)5(ـاأْلَ

ُكوِنـإِْنـَكاَنـَصِحيَحـاآْلِخِر،ـَنْحُو:ـ»اْضِرْب«.ـ السُّ

،ـَنْحُو:ـ»اْخَش«ـَو»اْغُز«ـو»اْرِم«.ـ َوَعَلى)7(ـَحْذِفـاآْلِخِرـإِْنـَكاَنـُمْعَتاًّ

فيـ»ك«:ـ»َخْوًفاـِمَنـااِلْلتَِباِس«. ))ـ(
»فِيـَحاَلِةـاْلَوْقِف«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«ـو»ع«ـو»ي«،ـوفيـحاشـيةـ»ب«:ـ»أيـالمرفوعـ )2ـ(
فـيـحـالـالوقف«،ـوجاءـفـيـ»ك«:ـ»فِيـاْلَوْقـِف«،ـوعندـمحاسـنـ)ق20أ(:ـ»َوْقًفا«،ـقالـ
محاسـن:ـ»قوله:ـوقفا،ـأيـألنـالمضارعـغيرـالمجزومـفيـحالةـالدرجـيحرك،ـفاـيلتبسـ

بالمجـزوم«.
ًا«. فيـ»ز«ـزيادة:ـ»َتَوصُّ )3ـ(

وذلكـإذاـكانـماـبعدـحرفـالمضارعةـساكناـكماـَمثَّل،ـفإنـالضادـفيـيضربـساكنة،ـفيؤتىـ )4ـ(
بهـاـتوصاـللنطقـبالسـاكن،ـولمـيحركـمـاـبعدـحرفـالمضارعةـمعـأنهـأيسـرـمنـاجتابـ

همزةـالوصلـمحافظةـعلىـصيغةـالمضارع.ـحاشيةـالمدابغيـ)ق96ب(.
ـالبصريين،ـلقبـ ـالحسـنـعمروـبنـعثمانـبـنـَقنَْبرـإمـام ـالعامةـأبوـبشـرـوأبو ـالنحـاة شـيخ )5ـ(
سـيبويهـومعنـاهـبالفارسـيةـرائحةـالتفـاح،ـأصلهـمنـأرضـفارس،ـنشـأـبالبصـرةـوأخذـعنـ
الخليلـبنـأحمدـوغيره،ـوكانـحسـنـالتصنيف،ـألفـالكتابـالمشـهورـفيـالنحو،ـقيلـإنهـ
ـاختلـفـفيـعمرهـوزمـانـوفاتهـومكانها،ـفقيـلـإنهـتوفيـ ـالنحوـمثله، لـمـيكتـبـالناسـفـي
بالبصرةـسـنةـإحدىـوسـتينـومائةـوعمرهـاثنتانـوثاثونـسـنة،ـوقيلـغيرـذلك.ـإنباهـالرواةـ

للقفطيـ)346/2-360(ـوبغيةـالوعاةـللسيوطيـ)230-229/2(.
ضابطـهـأنـهـيبنـىـعلىـماـيجزمـبهـمضارعهـمنـسـكونـأوـحذفـحرفـعلـةـأوـحذفـنون.ـ )6ـ(

حاشيةـمحاسنـ)ق24أ(.
فيـ»ز«ـو»ع«ـوالمطبوعـ)ص4)(:ـ»َأْوـَعَلى«. )7ـ(
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َوَعَلـى))(ـَحـْذِفـالنُّوِنـإِْنـَكاَنـُمْسـنًَداـلَِضِميـِرـَتْثنَِيٍة،ـَنْحـُو:ـ»اْضِرَبا«،ـَأْوـ
َثِةـاْلُمَخاَطَبِة،ـَنْحُو:ـ»اْضِربِي«.ـ َضِميِرـَجْمٍع)2(،ـَنْحُو:ـ»اْضِرُبوا«،ـَأْوـَضِميِرـاْلُمَؤنَّ

َوَهَذا اْلَمْذَهُب ُهَو اْلَمنُْصوُر)3(. 

ـبَِأْحُرِفـ اِة ـاْلُمَسـمَّ ـاأْلَْرَبـِع، َواِئِد ـالزَّ ـإِْحـَدى لِـِه ـَأوَّ َواْلُمَضـاِرُعـَمـاـَكاَنـفِـي
اْلُمَضاَرَعِة)4(،ـَيْجَمُعَهاـُحُروُفـَقْولَِك:ـ»َأَنْيُت«،ـبَِمْعنَى:ـَأْدَرْكُت.

َوُحُروُف َأَنْيُت:

ِمـَوْحَدُه،ـَنْحـُو:ـ»ـَأُقوُم«،ـبِِخَاِفـَهْمَزِة:ـ اْلَهْمَزُة،ـبَِشـْرِطـَأْنـَتُكوَنـلِْلُمَتَكلِّ
»َأْكَرَم«.ـ

ِمـَوَمَعـُهـَغْيُرُه،ـَأِوـاْلُمَعظِِّمـَنْفَسـُه،ـَنْحُو:ـ َوالنُّـوُن،ـبَِشـْرِطـَأْنـَتُكوَنـلِْلُمَتَكلِّ
»َنُقوُم«،ـبِِخَاِفـُنوِن:ـ»َنْرَجَس«)5(.

 َواْلَياُءـــاْلُمَثنَّاُةـَتْحُتـــبَِشـْرِطـَأْنـَتُكـوَنـلِْلَغاِئِب،ـَنْحُو:ـ»َيُقوُم«،ـبِِخَاِفـ
َياِء:ـ»َيْرَنَأ«)6(. 

فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص4)(:ـ»َأْوـَعَلى«. ))ـ(
فيـ»أ«:ـ»َأْوـَضِميِرـاْلَجْمِع«. )2ـ(

فيـ»ز«ـو»س«ـوالمطبوعـ)ص4)(ـ»َوَهَذاـُهَوـاْلَمْذَهُبـاْلَمنُْصوُر«،ـوأشـارـناسخـ»س«ـإلىـ )3ـ(
ورودـالمثبتـفيـبعضـالنسـخ،ـوالمنصورـأيـالمرضيـالمقوىـعلىـغيره.ـفتحـربـالبريةـ

للنبتيتيـ)ق)8أ(.
المضارعةـبفتحـالراءـأيـالمشـابهة،ـمنـإضافةـالسـببـإلىـالمسبب،ـأيـاألحرفـالتيـهيـ )4ـ(
سـببـالمشـابهة،ـويجوزـكسـرـالراءـعلىـمعنىـأحرفـالكلمةـالمضارعـةـأيـالتيـتزادـفيـ

الكلمةـالمشابهةـلاسم.ـحاشيةـالمدابغيـ)ق98ب(.
ـنبتـلهـرائحةـزكية.ـفتحـربـالبريةـ)ق82أ(. ـنرجسا،ـوهو ـإذاـجعلـفيه ـنرجسـالدواء، يقال: )5ـ(

يرنأـالشيبـإذاـخضبهـباليرناءـوهوـالحناء.ـالدررـالفرائدـللشلبيـ)ق6)ب(. )6ـ(
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ـَنْحـُو:ـ»َتُقوُم«،ـ ـلِْلُمَخاَطِب، ـَتْصُلـَح))( ـَأْن ـبَِشـْرِط اُةـَفـْوُقــ ـاْلُمَثنَـّ َوالتَّـاُءــ
بِِخَاِفـَتاِء:ـ»َتَعلََّم«.ـ

لَِهاـ ـَأوَّ َواِئِدـفِي ـالزَّ ـَأْفَعاٌلـُمَضاِرَعٌة؛ـلَِداَلَلِة)2( َفـ»َأُقوُمـَوَنُقوُمـَوَيُقوُمـَوَتُقوُم«:
َعَلىـاْلَمَعانِيـاْلَمْذُكوَرِة)3(. 

ـفِيـ َواِئِد ـالزَّ ـلَِعَدِمـَداَلَلِة ـَأْفَعاٌلـَماِضَيٌة)5(؛ َو»َأْكَرَم)4(ـَوَنْرَجَسـَوَيْرَنَأـَوَتَعلََّم«:
لَِهاـَعَلىـاْلَمَعانِيـاْلَمْذُكوَرِة.ـ َأوَّ

ـالنَّاِصـِبـَواْلَجاِزِمـ ـالنُّوَنْيـِن)7(ـَوِمَن ُدـِمَن ـاْلُمَجـرَّ ـاْلُمَضـاِرُع)6( ـَأِي: َوُهـَو،
ِدـِمَنـالنَّاِصِبـَواْلَجاِزِم.ـ َمْرُفوٌعـَأَبًدا،ـبِالتََّجرُّ

ـَعَلىـَرْفِعِهـَحتَّىـَيْدُخَلـَعَلْيِهـَناِصٌبـَفَينِْصَبُه،ـَأْوـَجاِزٌمـَفَيْجِزَمُه)8(. َوَيْسَتِمرُّ

فيـ»ب«ـو»س«ـو»ع«ـوالوفائي)ق06)ب(:ـ»َأْنـَتُكوَن«،ـقالـالوفائي:ـ»وفيـبعضـالنسخ:ـ ))ـ(
ـالفوقيةـالـتختصـ ـالمثناة ـالتاء ـقبلها؛ـألن ـتقدم ـيقلـكما ـقالـتصلحـولم ـَتْصُلَح،ـوإنما ـَأْن بَِشْرِط

بالخطاب؛ـألنهاـتكونـأيضاـللغائبةـوالغائبتين،ـفتقول:ـِهنٌْدـَتُقوُم،ـَواْلِهنَْداِنـَتُقوَماِن«.
فيـ»س«:ـ»لَِدلِيِل«،ـونصـالناسخـفيـالحاشيةـعلىـورودـالمثبتـفيـنسخة. )2ـ(

المعانـيـالمذكورةـهيـالتكلـمـوالخطابـوالغيبة،ـوهذهـالحـروفـتكونـمضمومةـفيـفعلـ )3ـ(
ماضيـهـعلىـأربعةـأحرف،ـنحو:ـأكرم،ـوتكونـمفتوحةـفيماـعداـذلك.ـالدرةـالسـنيةـللوفائيـ

)ق07)أ(.ـ
فيـ»ي«:ـ»بِِخَاِف:ـَأْكَرَم«،ـوالسطرـكلهـالـيوجدـفيـ»ز«. )4ـ(

كانـالوجهـأنـيقولـبدلـ»أفعالـماضية«:ـليستـأفعاالـمضارعة.ـحاشيةـالقليوبيـ)ق25أ(. )5ـ(
فيـ»ز«:ـ»ـَأِي:ـاْلِفْعُلـاْلُمَضاِرُع«. )6ـ(

هماـنونـاإلناثـونونـالتوكيد.ـحاشيةـالقليوبيـ)ق44أ(. )7ـ(
ـِمَنـالنََّواِصِبـَواْلَجَواِزِمـ فـيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص5)(ـوالوفائيـ)ق08)ب(ـزيادة:ـ»َولِـُكلٍّ )8ـ(

َعَدٌدـَيْحُصُرُه«.
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َفالنََّواِصُبـلِْلُمَضاِرِعـِوَفاًقاـَوِخَاًفاـَعَشَرٌةـَعَلىـَماـُهنَا))(. 

َواْلُمتََّفُقـَعَلْيَهاـَأْرَبَعٌة،ـَوِهَي:

ـاْلُمَضـاِرَعـَلْفًظاـَأْوـَمَحا)2(،ـ ـالنُّوِن،ـَتنِْصُب ـاِكنَُة ـالسَّ ـاْلَهْمَزِة ـاْلَمْفُتوَحـُة َأِن
ًة.ـ ىـَمْصَدِريَّ ـُتَسمَّ ـَفِلَذلَِك ـبَِمْصَدٍر)4(، ـَمنُْصوبَِها ـَمَع ـُتْسَبُك ،)3( َوِهَي َمْوُصوٌل َحْرفِيٌّ

ِمَثـاُلـَذلَِك)5(:ـ»َعِجْبُتـِمْنـَأْنـَتْضـِرَب«،ـالتَّْقِديُر:ـ»َعِجْبُتـِمْنـَضْربَِك«،ـ
َفَأْن:ـَحْرُفـَمْصَدٍر)6(ـَوَنْصٍبـَواْسـتِْقَباٍل،ـَوَتْضِرَب:ـفِْعٌلـُمَضاِرٌعـَمنُْصوٌبـبَِأْن،ـ

َوَعَاَمُةـَنْصبِِهـاْلَفْتَحُةـالظَّاِهَرُة.ـ

ـالشلبي:ـ»وقولـ يفـ»ب«ـواملطبوعـ)ص5)(:ـ»َعىَلـَماـُذِكَرـُهنَا«،ـويفـ»ز«:ـ»َعىَلـَماـَذَكَرُهـُهنَا«،ـقال ))ـ(
ـبلـاملرادـ ـالباب، ـأهناـذكرتـأكثرـمنـهذاـيفـغريـهذا ـليسـاملرادـمنه ـاهلل-ـَعىَلـَماـُهنَا، الشارحـ-رمحه

أنـغريـاملصنفـالـيرىـأهناـعرشة،ـبلـالناصبـبنفسهـعندهـأربعة«.ـالدررـالفرائدـ)ق6)ب(.
ـالشنواني:ـ ـقال ،» ـَلْفًظا،ـَواْلَماِضَيـَمَحاًّ ـاْلُمَضاِرَع ـ»َتنِْصُب «،ـوفيـ»س«: ـ»َلْفًظاـَوَمَحاًّ فيـ»ك«: )2ـ(
،ـكذاـفيـبعضـالنسخ،ـوفيهـنظر«.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق59أ(،ـوقالـالفيشيـ »َواْلَماِضَيـَمَحاًّ
،ـوهذهـالنسخةـفاسدة؛ـ )ق5)ب(:ـ»وفيـبعضـالنسخ:ـَتنِْصُبـاْلُمَضاِرَعـَلْفًظا،ـَواْلَماِضَيـَمَحاًّ
ـالقليوبيـ)ق25ب(:ـ ـباتفاق«،ـوقـال ـالماضـيـالـإعـرابـلهـالـلفظاـوالـمحـا؛ـألنهـمبني ألن
،ـوهوـ ـاْلَماِضَيـَمَحاًّ ـَتنِْصُب ـإنـكانـمبنيا،ـوفيـبعضـالنسخ: ـَأْوـَمَحاًّ ـأيـإنـكانـمعربا، »َلْفًظا،

خافـالصواب؛ـإذـالـيحكمـعلىـمحلـالماضيـإالـفيـالجزمـفقط«.
ـفتحـربـالربيةـ)ق84أ(،ـ ـبمصدر،ـوالـحيتاجـإىلـعائد. ـبعده ـكلـحرفـأولـمعـما املوصولـاحلريف: )3ـ(

ـالرؤوفـالواعظ: ـاملحققـعبد ـاملختارـشيخـشيوخنا ـابنـعانـ)ق78ب(:ـونظمهاـعىل قال
ـَنْظَما ـاْلُحُروِف ـَأْنـَوَلـــْوـَوَكـْيـَمـاإِْنـُرْمَتـَمْوُصوَل َفـــَذاَكـَأنَّ

ـالشنوانيةـ)ق59أ(،ـ ـالدرة ـتعليق ـاملنسبكـباملصدرـصلتهاـفقط،ـالـهيـوصلتها. ـأن الذيـيظهر )4ـ(
وقالـابنـاحلاج:ـ»قولهـتسـبكـمعـمنصوهباـفيهـمسـاحمة؛ـألنـاملنسـبكـهوـماـبعدها،ـلكنـملاـ

كانتـهيـآلةـللسبكـصحـذلك«.ـالعقدـاجلوهريـ)ص42(.
فيـ»س«:ـ»َكَقْولَِك«ـبدل:ـ»ِمَثاُلـَذلَِك«،ـوقوله:ـ»َذلَِك«ـالـيوجدـفيـ»ب«. )5ـ(

»َمْصَدٍر«ـالـتوجدـفيـ»ب«ـو»س«ـو»ع«ـو»ك«،ـوجاءـفيـ»ز«ـو»ي«:ـ»َمْصَدِرّي«. )6ـ(
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َوالثَّانِـي:ـَلْن،ـَوِهـَي))( َحْرٌف لِنَْفِي اْلُمْسـَتْقَبِل)2(،ـَنْحـُو:ـ﴿ڇ ڇ﴾)3(،ـ
َفَلـْن:ـَحْرُفـَنْفـٍيـَوَنْصٍب،ـَوَنْبَرَح:ـفِْعـٌلـُمَضاِرٌعـَمنُْصوٌبـبَِلـْن،ـَوَعَاَمُةـَنْصبِِهـ

اْلَفْتَحُةـالظَّاِهَرُة.ـ

َوالثَّالِـُث:ـإَِذْن،ـَوُهَو)4( َحْرُف َجَواٍب َوَجَزاٍء،ـَنْحُو:ـ»إَِذْنـُأْكِرَمَك«،ـَجَواًباـ
لَِمـْنـَقـاَل:ـ»ُأِريـُدـَأْنـَأُزوَرَك«،ـَفـإَِذْن:ـَحْرُفـَجـَواٍبـَوَنْصـٍب)5(،ـَوُأْكِرَمَك)6(:ـ

َمنُْصوٌبـبِإَِذْن،ـَوَعَاَمُةـَنْصبِِهـاْلَفْتَحُةـالظَّاِهَرُةـَعَلىـاْلِميِم)7(. 

َوَشـْرُطـالنَّْصـِبـبِـإَِذْن:ـَأْنـَتُكـوَنـفِـيـَصـْدِرـاْلَجـَواِب،ـَواْلِفْعـُلـَبْعَدَهاـ
ـَفْصُلُهـِمنَْهاـبِاْلَقَسِم)0)(. ُمْسَتْقَبٌل)8(،ـُمتَِّصٌل)9(ـبَِها،ـَواَلـَيُضرُّ

اِخَلُة)))(ـَعَلْيَهاـاَلُمـالتَّْعِليِلـَلْفًظا،ـَنْحُو:ـ ُة،ـَوِهَيـالدَّ ابِـُع:ـَكِي اْلَمْصَدِريَّ َوالرَّ

فيـ»أ«ـو»ز«ـو»ك«:ـ»َوُهَو«. ))ـ(
أيـلنفيـوقوعـالحدثـفيـالزمانـالمستقبل.ـالعقدـالجوهريـالبنـالحاجـ)ص42(. )2ـ(

سورةـطه،ـاآليةـ))9(،ـوفيـ»ي«ـزيادة:ـ﴿ڀ﴾. )3ـ(
فيـ»ز«:ـ»َوِهَي«. )4ـ(

فيـ»ي«ـزيادة:ـ»َوَجَزاٍء«. )5ـ(
فيـ»ز«ـو»ك«ـو»ي«ـزيادة:ـ»فِْعٌلـُمَضاِرٌع«. )6ـ(

فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص5)(ـزيادة:ـ»َواْلَكاُفـَمْفُعوٌلـبِِه«. )7ـ(
فيـ»ك«:ـ»ُمْسـَتْقَبًا«،ـقالـالقليوبيـ)ق45أ(:ـ»وفيـنسـخة:ـبنصبـمستقبا،ـفالفعلـعطفـ )8ـ(
علىـالضمير،ـفتكونـمسـلطـعليـه«،ـوقالـالمدابغيـ)ق03)ب(:ـ»وحينئذـفمسـتقباـخبرـ

تكون«.
فيـ»ك«:ـ»ُمتَِّصًا«. )9ـ(

أوـبـاـالنافيـة،ـكقولك:ـ»إَِذْنـاَلـُأِهينََك«،ـجواباـلمنـقال:ـ»َغًداـآتِيـإَِلْيَك«.ـفتحـربـالبريةـ )0)ـ(
للنبتيتيـ)ق86(.

اِخُل«. فيـ»س«:ـ»الدَّ )))ـ(
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َرِتـ ـُقدِّ ـإَِذا ـاْلُقْرآِن، ـفِيـَغْيِر ـَتْأَسْوا«، ـَنْحُو:ـ»َكْيـاَل ـَتْقِديًرا، ـَأْو ﴿ ې  ى﴾))(،
ُمـَقْبَلَهاـاْستِْغنَاًءـَعنَْهاـبِنِيَّتَِها.ـ الاَّ

)2(،ـَوَكْي:ـَحْرُفـَمْصَدٍر)3(ـَوَنْصٍب،ـَواَل:ـَحْرُفـ ُم:ـَحْرُفـَتْعِليٍلـَوَجرٍّ َفالاَّ
َنْفٍي)4(،ـَوَتْأَسْوا:ـفِْعٌلـُمَضاِرٌعـَمنُْصوٌبـبَِكْي،ـَوَعَاَمُةـَنْصبِِهـَحْذُفـالنُّوِن.ـ

ْم)5(ـَكـْيـاَلُمـالتَّْعِليِل،ـاَلـَلْفًظـاـَواَلـَتْقِديًرا،ـَفَكـْيـَتْعِليِليٌَّة)6(،ـ َفـإِْنـَلـْمـَيَتَقدَّ
َواْلُمَضاِرُعـَبْعَدَهاـَمنُْصوٌبـبَِأْنـُمْضَمَرًةـُوُجوًبا)7(. 

ـالنَّاِصـَبـَبْعَدَهـاـَأْنـ ـَأنَّ َصـحُّ َوالنََّواِصـُبـاْلُمْخَتَلـُفـفِيَهـا)8(ـِسـتٌَّة،ـَواأْلَ
ُمْضَمَرًة)9(،ـَوِهَي:ـ

سورةـالحديد،ـاآليةـ)23(. ))ـ(
والمجرورـاالسمـالمنسبكـمنـكيـومعمولها.ـالكواكبـالدريةـللدجانيـ)ق79أ(. )2ـ(

فيـ»ب«ـو»ز«ـو»ع«ـو»ي«:ـ»َمْصَدِرّي«. )3ـ(
فيـ»ب«ـزيادة:ـ»َواْستِْقَباٍل«. )4ـ(

ْم«،ـوجاءـفيـ»ع«ـو»ك«ـو»ي«ـزيادةـكلمة:ـ»َعَلى«.ـ فيـ»أ«ـو»ك«ـوالمطبوعـ)ص5)(:ـ»َتَتَقدَّ )5ـ(
قالـالوفائي:ـ»َكْي:ـمفعولـمقدم،ـواَلُم:ـفاعلـمؤخر«.

أيـحـرفـجرـمفيـدـللتعليل،ـبمنزلةـالام،ـأيـدالةـأنـماـقبلهاـسـببـفيـحصولـماـبعدها.ـ )6ـ(
الكواكبـالدريةـللدجانيـ)ق79ب(.

قـالـالنبتيتـي:ـ»وفيـبعضـالنسـخ:ـَجـَواًزا،ـوالمرادـبهـالجـوازـالمقابلـلامتنـاع،ـالصادقـ )7ـ(
بالواقـع،ـوالـيحمـلـعلىـمذهـبـالكوفييـن؛ـألنـالناصبـعندهمـإنماـهـوـكي«.ـفتحـربـ
البريـةـ)ق87أ(،ـوقـالـابـنـعـانـ)ق82ب(:ـ»قوله:ـَجـَواًزا،ـهذاـفيـبعضـالنسـخ،ـوهوـ

مذهبـالكوفيين،ـوفيـبعضها:ـوجوبا،ـوهوـمذهبـالبصريين«.
ـالمضـارعـبنفسـها،ـأوـبأنـمضمـرةـبعدها.ـفتـحـربـالبريـةـللنبتيتيـ أيـفـيـنصبهـاـللفعـل )8ـ(

)ق87ب(.
فيـ»ي«ـزيادة:ـ»ُوُجوًبا«. )9ـ(
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ـالتَّْعِليِل،ـ ـإَِفاَدِة ـفِي ـَتْخُلُفَها)3( َها ـإَِلىـَكْي)2(ـأِلَنَّ ـَكِي التَّْعلِيلِيَُّة))(،ـَوُأِضيَفْت اَلُم
َضـَعنَْهاـَكْي،ـَوَتُقوُل:ـ َم،ـَوُتَعوِّ ـالاَّ ـَتْحِذَف ـَأْن ـَيِصحُّ ُه َنْحُو:ـ»ِجْئُتَكـأِلَُزوَرَك«،ـَفإِنَّ

ِمـَجَواًزا.ـ »ِجْئُتَكـَكْيـَأُزوَرَك«،ـَفَأُزوَرَك:ـَمنُْصوٌبـبَِأْنـُمْضَمَرًةـَبْعَدـالاَّ

ُم:ـاَلَمـالتَّْعِليِل)4(.  ىـَهِذِهـالاَّ َوُتَسمَّ

ـاْلَمنِْفيَِّةـ ـاْلَواِقَعُة)5(ـفِيـَخَبِرـَكاَن ـَأْي:ـاَلُم النَّْفِي،ـَوِهَي ـاْلُجُحوِد، َوالثَّانَِيُة:ـاَلُم
بَِمـا،ـَأْوـفِيـَخَبِرـَيُكـوُن)6(ـاْلَمنِْفيَِّةـبَِلْم،ـَنْحـُو:ـ﴿ائ ەئ ەئ وئ﴾)7( 
َبـَوَيْغِفـَر:ـَمنُْصوَبـاِنـبِـَأْنـُمْضَمـَرًةـَبْعـَدـاَلِمـ ﴿ـۀ ہ ہ ہ   ہ﴾)8(ـَفُيَعـذِّ

اْلُجُحوِدـُوُجوًبا.ـ

قالـالفيشيـ)ق6)أ(:ـ»التَّْعِليِليَُّة:ـنعتـلام«. ))ـ(
عندـالقليوبيـ)ق26ب(:ـ»َوُنِسَبْتـإَِلىـَكْي«،ـقال:ـ»أيـونسبتـالامـإلىـكي؛ـألنـكيـتخلفـ )2ـ(
الامـفيـإفادةـالتعليل،ـهذاـصريحـكامه،ـوعليهـفكانـالوجهـأنـيقولـونسـبتـكيـإلىـالام؛ـ

ألنـالفرعـينسبـإلىـاألصلـالـعكسه،ـإالـأنـيرادـبالنسبةـاإلضافةـكماـفيـبعضـالنسخ«.
أيـألنـالامـتخلفـكي،ـيعنيـتقومـمقامها.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق87ب(. )3ـ(

ويقالـلهاـأيضاـالمـالعلة،ـوهيـجارةـلمصدرـمؤول،ـفتقولـفيـجئتكـألزوركـمثا:ـجئتكـ )4ـ(
للزيارة،ـأيـألجلها.ـحاشيةـاإلبراشيـ)ق73ب(.

اِئَدُة،ـويفـنسخة:ـ اِئَدُةـاْلَواِقَعُة«،ـقالـالشـلبي:ـ»َوِهَيـالزَّ يفـ»س«ـواملطبوعـ)ص6)(:ـ»َوِهَيـالزَّ )5ـ(
َوِهَيـاْلَواِقَعُة«.ـالدررـالفرائدـ)ق8)أ(،ـوقالـالنبتيتي:ـ»َوِهَي،ـأيـالمـاجلحودـاْلَواِقَعُةـسـواءـ
اِئَدُة«.ـفتحـربـ عىلـسـبيلـالزيادةـعندـالكوفيني،ـأوـالـعندـالبرصيني،ـويفـنسـخة:ـَوِهـَيـالزَّ
الربيـةـ)ق88أ(،ـوقالـالفييشـ)ق6)أ(:ـ»اْلَواِقَعُة:ـهذهـالنسـخةـجتريـعىلـمذهبـالبرصينيـ
ـالكوفيـون:ـهيـزائدةـ ومذهـبـالكوفيـني«،ـوقالـابنـعـانـ)ق83أ(:ـ»قولـه:ـالزائدة،ـقال

للتأكيد«.
فيـ»ع«:ـ»َيُكِن«. )6ـ(

سورةـاألنفال،ـاآليةـ)33(. )7ـ(
سورةـالنساء،ـاآليتانـ)37)،ـ68)(. )8ـ(
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،ـَوالنَّْفُيـ ُمـاَلَمـاْلُجُحوِد؛ـلَِكْونَِهاـَمْسُبوَقًةـبِاْلَكْوِنـاْلَمنِْفيِّ َيْتـَهِذِهـالاَّ َوُسمِّ
ىـُجُحوًدا.ـ ُيَسمَّ

ُة اْلُمِفيَدُة لِْلَغاَيِة))(،ـَنْحُو:ـ﴿ڍ ڍ  ڌ ڌ﴾)2(،ـَأْو  َوالثَّالَِثُة:ـَحتَّى اْلَجارَّ
لِلتَّْعلِيِل)3(،ـَنْحُو:ـ»َأْسـِلْمـَحتَّىـَتْدُخَلـاْلَجنََّة«،ـَفَيْرِجَعـَوَتْدُخَل)4(:ـَمنُْصوَباِنـبَِأْنـ

ُمْضَمَرًةـَبْعَدـَحتَّىـُوُجوًبا.ـ

َببِيَِّة)6(،ـَواْلَواِو اْلُمِفيَدِة  ابَِعُةـَواْلَخاِمَسُة)5(:ـاْلَجَواُبـبِاْلَفاِء اْلُمِفيَدِة لِلسَّ َوالرَّ
ـَبْعَد:ـ ـاْلَواِقَعَتْيِن)8( لِْلَمِعيَِّة)7(،

ُأْحِسَنـإَِلْيَك«)9(.  اأْلَْمِر،ـَنْحُو:ـ»َأْقبِْلـَفُأْحِسَنـإَِلْيَك«،ـَأْو:ـ»َوَ

أيـالنتهـاءـالغايـة،ـوهـيـنهايـةـالشـيء،ـوالمعنـىـأنـحتـىـمفيـدةـالنتهـاءـماـقبلهـاـعندـ ))ـ(
حصـولـمـاـبعدهـا،ـوعامةـكونهـاـللغايـةـأنـيصلحـفيـموضعهـاـ»إلى«.ـفتـحـربـالبريةـ

للنبتيتـي)ق88ب(.
سورةـطه،ـاآليةـ))9(. )2ـ(

ـ)ق89أ(. ـفتحـربـالربية ـ»كي«. ـللتعليلـأنـحيسنـيفـموضعها ـالتَّعِليِل«،ـوعامةـكوهنا ـ»َأِو يفـ»ز«: )3ـ(
فيـ»ع«ـزيادة:ـ»ُهَماـفِْعَاِن«. )4ـ(

ابَِعُةـَواْلَخاِمَسـُةـمنـ ابُِعـَواْلَخاِمُس«،ـقالـالنبتيتي:ـ»َوالرَّ فـيـ»ز«ـوالمطبـوعـ)ص6)(:ـ»َوالرَّ )5ـ(
الستة«.ـفتحـربـالبريةـ)ق89ب(.

أيـالتيـيقصدـبهاـالجزاءـمعـالعطف.ـحاشيةـالقليوبيـ)ق27أ(. )6ـ(
أيـمعـالعطفـأيضاـبخافـالمفيدةـللعطفـوحده.ـحاشيةـالقليوبيـ)ق27أ(. )7ـ(

قالـابنـالحاج:ـاْلَواِقَعَتْيِنـبالتثنية،ـوهيـالصواب،ـوفيـبعضـالنسخ:ـاْلَواِقَعِة،ـباإلفرادـوهيـ )8ـ(
غيرـظاهرة.ـالعقدـالجوهريـ)ص43(.

ـفإحسـانـأوـوإحسانـمنيـإليك،ـفاإلحسانـالواقعـبعدـالفاءـمسببـ أيـليكنـمنكـإقبالـإليَّ )9ـ(
عـنـاإلقبـال،ـوبعدـالواوـواقعـمـعـاإلقبالـمقارنـلـه،ـوهكذاـفيـكلـمثال.ـفتـحـربـالبريةـ

للنبتيتيـ)ق90(.
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َوَبْعَدـالنَّْهِي،ـَنْحُو:ـ»اَلـُتَخاِصْمـَزْيًداـَفَيْغَضَب«،ـَأْو:ـ»َوَيْغَضَب«.ـ

ـَأْو:ـ»َوُتِصيَبـ ـَتنْـِزُلـِعنَْدَناـَفُتِصيـَبـِعْلًمـا«، ـَنْحـُو:ـ»َأاَل ـاْلَعـْرِض))(، َوَبْعـَد
ِعْلًما«.ـ

ـَأْكَرْمَتـَزْيًداـَفَيْشُكَر«،ـَأْو:ـ»َوَيْشُكَر«)3(.  َوَبْعَدـالتَّْحِضيِض)2(،ـَنْحُو:ـ»َهاَّ

َقـِمنُْه«. َقـِمنُْه«،ـَأْو:ـ»َوَأَتَصدَّ َوَبْعَد التََّمنِّي)4(،ـَنْحُو:ـ»َلْيَتـلِيـَمااًلـَفَأَتَصدَّ

َمنِي«)6(. ـ»َوُيَفهِّ ـَأْو: َمنِي«، ـَفُيَفهِّ ْيَخ ـالشَّ ـ»َلَعلِّيـُأَراِجُع ـَنْحُو: ي)5(، ـالتََّرجِّ َوَبْعَد

ـ»َوَأْعَمَلـَصالًِحا«. ـَأْو: ـَفَأْعَمَلـَصالًِحا«، ْقنِي ـَوفِّ ـ»َربِّ ـَنْحُو: َعاِء)7(، ـالدُّ َوَبْعَد

اِرـَفَأْمِضَيـإَِلْيِه؟«،ـَأْو:ـ»َوَأْمِضَيـ ـااِلْستِْفَهاِم)8(،ـَنْحُو:ـ»َهْلـَزْيٌدـفِيـالدَّ َوَبْعَد
إَِلْيِه؟«.ـ

فـيـ»ز«ـوالمطبـوعـ)ص6)(:ـ»َأْوـَبْعـَدـاْلَعـْرِض«،ـوالعـرض:ـطلـبـبلينـورفق.ـحاشـيةـ ))ـ(
القليوبيـ)ق27أ(.

فيـ»ز«:ـ»َأْوـَبْعَدـالتَّْحِضيِض«،ـوالتحضيض:ـالطلبـالمؤكد،ـويقالـبحثـوإزعاج.ـحاشيةـ )2ـ(
القليوبيـ)ق27أ(.

فيـ»ز«ـو»ي«:ـ»َفَيْشُكَرَكـَأْوـَوَيْشُكَرَك«. )3ـ(
ـالقليويبـ)ق27أ(. ـفيهـعرس.ـحاشية ـأوـما ـوالتمني:ـطلبـماـالـطمعـفيه ـالتََّمنِّي«، ـَبْعَد ـ»َأْو يفـ»ز«: )4ـ(
ـي«،ـوالترجي:ـطلبـاألمرـالمحبوب،ـ فـيـ»ز«ـو»س«ـوالمطبوعـ)ص6)(:ـ»َأْوـَبْعَدـالتََّرجِّ )5ـ(

واإلشفاقـمنـالمكروه.ـحاشيةـالقليوبيـ)ق27أ(.
قالـالنبتيتي:ـبالتشديدـويجوزـالتخفيف.ـفتحـربـالبريةـ)ق)9(. )6ـ(

ـاألعلى.ـفتـحـربـالبريةـللنبتيتيـ ـالطلبـمـن َعـاِء«،ـوالدعـاء: ـالدُّ ـَبْعـَد فـيـ»ز«ـو»س«:ـ»َأْو )7ـ(
)ق)9ب(.

فيـ»ز«ـو»س«:ـ»َأْوـَبْعَدـااِلْسـتِْفَهاِم«،ـواالسـتفهام:ـطلبـالفهمـوالتفهيم.ـحاشـيةـالقليوبيـ )8ـ(
)ق46ب(.
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ـ»َوَيُموَت«.ـ ـَأْو: ـَفَيُموَت«، ـُيْقَضىـَعَلىـَزْيٍد ـ»اَل ـَنْحُو: ـالنَّْفِي اْلَمْحِض))(، َوَبْعَد

ـبِـَأْنـُمْضَمَرًةـ َهاـَمنُْصوٌب ـاأْلَْمثَِلِةـُكلِّ ـاْلَفاِءـَواْلـَواِوـفِيـَهـِذِه ـَبْعـَد َفاْلَجـَواُب
ُوُجوًبا)2(.

ـَمنُْصوٌبـ ـاْلَجَواَب ـَأْوَضَح؛ـأِلَنَّ ـَلَكاَن ـ»َواْلَفاُء َواْلَواُو فِي اْلَجَواِب« ـَقاَل: َوَلْو
اَلـَناِصٌب.

ـاْلَكافَِرـَأْوـُيْسِلَم«،ـَأْو إَِلى،ـ ْقُتَلنَّ ،ـَنْحُو:ـ»ألََ تِيـبَِمْعنَى إِ اِدُس)3(:ـَأِوـالَّ َوالسَّ
ـبَِأْنـُمْضَمَرًةـ ـَفـُيْسِلَمـَوَتْقِضَي)5(:ـَمنُْصوَباِن ي«)4(، ـَتْقِضَينِيـَحقِّ ـَأْو ـ»أَلَْلَزَمنََّك َنْحُو:

َبْعَدـ»َأْو«ـُوُجوًبا)6(. 

ُم،ـَوَكِيـ ،ـَوِهَي:ـالاَّ ـ»َأْن«ـُتْضَمُرـَبْعَد َثاَلَثٍة ِمْن ُحُروِف اْلَجرِّ َواْلَحاِصـُلـَأنَّ
التِّْعِليِليَُّة،ـَوَحتَّى،ـَوَبْعَد َثاَلَثٍة ِمْن ُحُروِف اْلَعْطِف،ـَوِهَي:ـاْلَفاُء،ـَواْلَواُو،ـَوَأْو.ـ

فيـ»ز«ـو»س«:ـ»َأْوـَبْعَدـالنَّْفِيـاْلَمْحِض«،ـوالنفيـالمحض:ـغيرـالراجعـإلىـمعنىـاإلثبات،ـ ))ـ(
فخرجـالنفيـالتاليـاسـتفهاماـتقريريا،ـنحو:ـ»َأَلْمـَتْأتِنِيـَوُأْحِسـُنـإَِلْيَك«ـإذاـلمـتردـاالستفهامـ
ُثنَـا«؛ـألنـجوهرـ»تزال«ـيقتضيـ الحقيقـي،ـوالنفيـالمتلـوـبنفي،ـنحو:ـ»َماـَتـَزاُلـَتْأتِينَاـَفُتَحدِّ
ـ النفـيـفـإذاـدخـلـعليهـنفـيـاقتضىـإثبـاتـماـبعـده،ـوالمنتقضـبـإال،ـنحـو:ـ»َمـاـَتْأتِينَاـإاِلَّ

ُثنَا«.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق92أ(. َوُتَحدِّ
هذهـالمسألةـتسمىـمسألةـاألجوبةـالثمانية،ـوقدـجمعهاـبعضهمـفيـقوله: )2ـ(

ِهُم ـَواْعِرْضـحِلَضِّ ـَوَسْل ـَواْدُع ـَواْنَه ـَواْرُجـَكـَذاَكـالنَّْفـُيـَقـْدـَكُماُمْر َتَمـنَّ
ـالنواصبـالمختلفـ اِدُسـمن ـالنبتيتي:ـ»َوالسَّ ـقال اِدَسُة«، فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص6)(:ـ»َوالسَّ )3ـ(

فيها«.ـفتحـربـالبريةـ)ق92ب(.
ـالتيـ ـبمعنىـ»إال« ـالتيـللغاية،ـوأنـتكـون ـبمعنـىـ»إىل« ـالشـيخـيصلحـأنـتكونـ»أو«ـفيه مثـال )4ـ(
ـ»املثالـيكفيهـاالحتامل«. لاستثناء.ـفتحـربـالربيةـللنبتيتيـ)ق92ب(،ـوقالـالشنواينـ)ق65أ(:

فيـ»أ«ـو»ي«:ـ»َوَتْقِضَينِي«. )5ـ(
تِيـلِلتَّْعِليـِل،ـَنْحُو:ـ قـالـالمدابغيـ)ق08)أ(:ـويوجدـفيـبعضـنسـخـالشـرحـزيـادة:ـ»َأِوـالَّ )6ـ(

ـاهللَـَأْوـَيْغِفَرـلِي«. أَلُطِيَعنَّ
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َواْلَجَواِزُمـَثَمانَِيَةـَعَشـَرـَجاِزًما))(،ـَوِهَيـِقْسَماِن:ـَماـَيْجِزُمـفِْعًاـَواِحًدا،ـَوَماـ
َيْجِزُمـفِْعَلْيِن.ـ

ِذيـَيْجِزُمـفِْعًاـَواِحًداـِستٌَّة،ـَوِهَي:  َفالَّ

َلـْم،ـَنْحُو:ـ»َلْمـَيُقْم«،ـَفَلْم:ـَحْرٌف)2(ـَيْجِزُمـاْلُمَضاِرَع،ـَوَينِْفيـَمْعنَاُه،ـَوَيْقِلُبُهـ
ُكوُن.ـ ،ـَوَيُقْم:ـَمْجُزوٌمـبَِلْم،ـَوَعَاَمُةـَجْزِمِهـالسُّ إَِلىـاْلُمِضيِّ

ا:ـَحْرٌف)3(  اـَيْضِرْب«،ـَفَلمَّ ـَنْحُو:ـ»َلمَّ َم، ـاْلُمَراِدَفُةـلَِلْمـفِيَماـَتَقدَّ ا َوالثَّانِـي:ـَلمَّ
ا،ـ ،ـَوَيْضِرْب:ـَمْجـُزوٌمـبَِلمَّ ـاْلُمِضيِّ ـاْلُمَضـاِرَع،ـَوَينِْفيـَمْعنَـاُه،ـَوَيْقِلُبُهـإَِلـى َيْجـِزُم

ُكوُن. َوَعَاَمُةـَجْزِمِهـالسُّ

ـَتْقِريٍرـَوَجْزٍم،ـَوَنْشَرْح:ـ ـَفَأَلْم:ـَحْرُف ـَنْحُو:ـ﴿ۀ  ہ﴾)5(، ـَأَلْم)4(، َوالثَّالُِث:
ُكوُن.ـ َمْجُزوٌمـبَِأَلْمـَوَعَاَمُةـَجْزِمِهـالسُّ

ا:ـَحـْرُفـَتْقِريٍرـ اـُأْحِسـْنـإَِلْيَك«،ـَفَأَلمَّ اـُأْخُتَهـا)6(،ـَنْحُو:ـ»َأَلمَّ ابِـُع:ـَأَلمَّ َوالرَّ
ُكوُن.ـ ا،ـَوَعَاَمُةـَجْزِمِهـالسُّ َوَجْزٍم،ـَوُأْحِسْن:ـَمْجُزوٌمـبَِأَلمَّ

الجزمـفيـاللغة:ـالقطع،ـوسـميتـهذهـجوازمـألنهاـتقطعـمنـالفعلـحركةـأوـحرفا.ـحاشـيةـ ))ـ(
اإلبراشيـ)ق77أ(.

فيـ»ي«:ـ»َحْرُفـَنْفٍي«ـبزيادة:ـَنْفٍي،ـوُوِضعـفوقـالزيادةـحرفـالخاء؛ـللداللةـعلىـأنهاـثابتةـ )2ـ(
فيـبعضـالنسخـدونـاألخرى.

فيـ»ي«:ـ»َحْرُفـَنْفٍي«،ـبزيادة:ـَنْفٍي. )3ـ(
فيـالتحقيقـأنـ»ألم«ـعينـ»لم«،ـو»ألما«ـعينـ»لما«،ـإالـأنهماـقرناـبهمزةـاالسـتفهام،ـواشـتدـ )4ـ(
امتزاجهاـبهماـحتىـصارتـكأنهاـجزءـمنهماـفحصلـالتغاير.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق95ب(.
سـورةـالشـرح،ـاآليةـ))(،ـوفـيـ»ي«ـزيـادة:ـ﴿ہ ہ﴾،ـوفـيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص7)(ـ )5ـ(

زيادة:ـ﴿ہ﴾ـفقط.
فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص7)(:ـ»َوِهَيـُأْخُتَها«. )6ـ(
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َواْلَخاِمـُس:ـاَلُمـاأْلَْمِر،ـَنْحـُو:ـ﴿ڃ ڃ ڃ﴾))(،ـَفُينِْفـْق:ـَمْجُزوٌمـبَِاِمـ
ُكوُن.ـ اأْلَْمِر،ـَوَعَاَمُةـَجْزِمِهـالسُّ

َعاِء)2(  ـالدُّ َيْتـاَلَم ـاْلَحِقيَقِة،ـَوَلِكْنـُسـمِّ ـاأْلَْمِرـفِـي َعـاِء،ـَوِهـَيـاَلُم ـالدُّ َواَلُم
َعاِء،ـَوَعَاَمُةـَجْزِمِهـ ـالدُّ ـبَِاِم ـَنْحُو:ـ﴿ٹ  ٹ ڤ﴾)3(،ـَفَيْقـِض:ـَمْجُزوٌم ًبـا، َتَأدُّ

َحْذُفـاْلَياِء.
ـالنَّْهِي،ـَنْحـُو:ـ﴿ۆئ ۈئ﴾)4(،ـَفَا:ـَحْرُفـ ـاْلُمْسـَتْعَمَلُةـفِـي ـاِدُس:ـ َوالسَّ

ُكوُن.ـ َنْهٍيـَوَجْزٍم،ـَوَتَخْف:ـَمْجُزوٌمـبَِاـالنَّاِهَيِة،ـَوَعَاَمُةـَجْزِمِهـالسُّ
َيْتـ َعاِء،ـَوِهـَيـاَلـالنَّاِهَيُةـفِيـاْلَحِقيَقِة،ـَوَلِكْنـُسـمِّ )5(ـاْلُمْسـَتْعَمَلُةـفِيـالدُّ َو
ـَفَا:ـَحْرُفـُدَعاٍءـَوَجْزٍم،ـَوُتَؤاِخْذ)7(:ـَمْجُزوٌمـ ـَنْحُو:ـ﴿ې ې﴾)6(، ًبا، ـَتَأدُّ ُدَعاِئيًَّة

ُكوُن. َعاِئيَِّة،ـَوَعَاَمُةـَجْزِمِهـالسُّ بَِاـالدُّ
ِذيـَيْجِزُمـفِْعَلْيِن)8(ـاْثنَاـَعَشَرـَجاِزًما)9(،ـَوِهَي:ـ َوالَّ

سورةـالطاق،ـاآليةـ)7(. ))ـ(
َيْتـُدَعاِئيًَّة«. فيـ»ي«:ـ»َوَلِكْنـُسمِّ )2ـ(

سورةـالزخرف،ـاآليةـ)77(. )3ـ(
سورةـهود،ـاآليةـ)70(. )4ـ(

ـابُِعـاَل«ـووضعـالناسـخـفوقـ»السـابع«ـحرفـ»ن«،ـوأشارـفيـالحاشيةـإلىـ فيـ»ك«:ـ»َوالسَّ )5ـ(
ثبوتهاـفيـنسخة.

سورةـالبقرة،ـاآليةـ)286(. )6ـ(
فيـ»س«ـو»ع«:ـ»َوُتَؤاِخْذَنا«،ـوفيـ»ز«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص7)(ـزيادة:ـ»فِْعٌلـُمَضاِرٌع«. )7ـ(

يسـمىـاألولـمنهما:ـشـرطا؛ـلتعلقـالحكمـعليه،ـويقال:ـفعلـالشرطـأيضا،ـويسمىـالثاني:ـ )8ـ(
ـالشـرطـكجـوابـالسـؤال،ـولوقـوعـمضمونهـجـزاءـلمضمونـ جوابـاـوجـزاء؛ـلترتبـهـعلى

الشرط.ـحاشيةـالقليوبيـ)ق28ب(.
ماـيجزمـفعلينـسـتةـأقسـام:ـماـوضعـلمجردـتعليقـالجوابـعلىـالشـرطـوهوـ»إنـوإذما«،ـ )9ـ(
ومـاـوضـعـللداللةـعلىـمنـيعقلـثمـضمنـمعنىـالشـرطـوهوـ»مـن«،ـوماـوضعـللداللةـ=
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ـاْلُمَضاِرَعـ ـَيْجِزُم ـَوِهَيـَحْرٌف ـالنُّوِنــ ـاْلَهْمَزِةـَوُسُكوِن ـبَِكْسـِر ـْرطِيَُّةــ ـالشَّ إِِن
ـَنْحُو:ـ ـَلْم، ـاْلَماِضيـإَِلىـااِلْستِْقَباِل،ـَعْكُس ـَمْعنَى ،ـَوَتْقِلُب))( ـَمَحاًّ َلْفًظاـَواْلَماِضَي
ـَجْزٍمـ ْرِط،ـفِيـَمَحلِّ »إِْنـَقاَمـَزْيٌدـُقْمُت«،ـَفإِْن:ـَحْرُفـَشْرٍطـَوَجْزٍم،ـَوَقاَم:ـفِْعُلـالشَّ

ْرِط.ـ بِإِْن،ـَوَزْيٌد:ـَفاِعُلـَقاَم،ـَوُقْمُت:ـَجَواُبـالشَّ

ـْرطِيَُّة،ـَنْحـُو:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ﴾)2(،ـَفَما:ـ َوالثَّانِي:ـَماـالشَّ
ـبَِما،ـَوَعَاَمُةـَجْزِمِهـَحْذُفـ ْرِط،ـَمْجُزوٌم ـالشَّ اْسـُمـَشـْرٍطـَوَجْزٍم)3(،ـَوَتْفَعُلوا:ـفِْعُل
ُكوُن.ـ ْرِط،ـَوُهَوـَمْجُزوٌمـَأْيًضا)4(،ـَوَعَاَمُةـَجْزِمِهـالسُّ النُّوِن،ـَوَيْعَلْم:ـَجَواُبـالشَّ

ـْرطِيَُّة،ـَنْحـُو:ـ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾)5(،ـَفَمـْن:ـ َوالثَّالِـُث:ـَمـِنـالشَّ
ـْرِط،ـَمْجـُزوٌم)7(ـبَِمْن،ـَوَعَاَمـُةـَجْزِمِهـ اْسـُمـَشـْرٍطـَوَجْزٍم)6(،ـَوَيْعَمْل:ـفِْعُلـالشَّ

ـالزمانـ ـالشـرطـوهوـ»ماـومهما«،ـوماـوضـعـللداللةـعلى علـىـمـنـالـيعقلـثمـضمنـمعنى ـ=
ثمـضمنـمعنىـالشـرطـوهوـ»متـىـوأيان«،ـوماـوضعـللداللةـعلـىـالمكانـثمـضمنـمعنىـ
الشرطـوهوـ»أينـوأنىـوحيثما«،ـوماـهوـمترددـبينـاألربعةـاألخيرةـوهوـ»أي«ـفهيـبحسبـ

ماـتضافـإليه.ـالكواكبـالدريةـللدجانيـ)ق87ب(.
فيـ»س«ـو»ز«ـوالمطبوعـ)ص7)(:ـ»َوَيْقِلُب«.ـ ))ـ(

سورةـالبقرة،ـاآليةـ)97)(. )2ـ(
»َوَجْزٍم«ـالـتوجدـفيـ»ب«،ـوأماـمحلـماـمنـاإلعراب،ـفقالـمحاسنـ)ق22ب(:ـ»فيـمحلـ )3ـ(
نصـبـبتفعلواـعلىـأنهاـمفعولـبهـمقدمـوجوباـألنهـشـرط«،ـوقـالـاألجهوريـ)ق50ب(:ـ

»مبتدأـفيـمحلـرفع،ـوجملةـَيْعَلْمُهـاهللُ:ـخبر«.ـ
فيـ»ز«ـو»ك«ـوالمطبوعـ)ص7)(ـزيادة:ـ»بَِما«. )4ـ(

سورةـالنساء،ـاآليةـ)23)(. )5ـ(
من:ـاسمـشرطـوهيـمبتدأـفيـمحلـرفع،ـوخبره:ـجملةـالشرط،ـوقيلـجوابـالشرط،ـوقيلـ )6ـ(

هما.ـحاشيةـمحاسنـ)ق23أ(.
ـَأْيًضا«،ـ ـبزيادة:ـَوُهَو،ـوفيـ»ك«:ـ»َمْجُزوٌم فيـ»ز«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص7)(ـ»َوُهَوـَمْجُزوٌم«، )7ـ(

بزيادة:ـَأْيًضا.
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ـْرِط،ـَوُهَوـَمْجـُزوٌمـَأْيًضاـبَِمـْن،ـَوَعَاَمُةـَجْزِمِهـ ـُكوُن))(،ـَوُيْجـَز:ـَجَواُبـالشَّ السُّ
َحْذُفـاأْلَلِِفـِمْنـآِخِرِه.ـ

ابِـُع:ـَمْهَمـا،ـَنْحُوـَقْولِـِهـَتَعاَلـى:ـ﴿ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ  َوالرَّ
ـْرِط،ـ ـالشَّ ـاْسـُمـَشـْرٍطـَوَجـْزٍم)3(،ـَوَتْأتِنَا:ـفِْعُل ڄ ڄ ڄ﴾)2(،ـَفَمْهَمـا:
ٌقـ ـَوَمْجُروٌرـُمَتَعلِّ َوُهـَوـَمْجُزوٌمـبَِمْهَما،ـَوَعَاَمُةـَجْزِمـِهـَحْذُفـاْلَياِء)4(،ـَوبِِه:ـَجـارٌّ
ـبِِه،ـ ـاْلَهاِءـفِي ـاْلَحـاِلـِمَن ـَنْصٍبـَعَلى ـلَِمْهَمـا)5(،ـفِيـَمْوِضِع ـَبَياٌن ـآَيٍة: بَِتْأتِنَـا،ـَوِمـْن
َولَِتْسـَحَر)6(:ـفِْعٌلـُمَضاِرٌعـَمنُْصوٌبـبَِأْنـُمْضَمَرًةـَجَواًزاـَبْعَدـاَلِمـَكْي)7(،ـَواْلَفاِعُلـ
ـبَِتْسـَحَر)0)(،ـ ٌق ـَوَمْجُروٌرـُمَتَعلِّ ـبِِه)9(،ـَوبَِها:ـَجارٌّ ُمْسـَتتٌِرـفِيِهـُوُجوًبا)8(،ـَوَنا:ـَمْفُعوٌل

ُكوُن«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«ـوالمطبوعـ)ص7)(. »َوَعَاَمُةـَجْزِمِهـالسُّ ))ـ(
سورةـاألعراف،ـاآليةـ)32)(. )2ـ(

وهيـإماـمبتدأـوالجملةـبعدهاـخبر،ـوإماـفيـمحلـنصبـبفعلـمحذوفـمنـبابـاالشـتغالـ )3ـ(
علـىـحـد:ـ»َزْيًداـَمـَرْرُتـبِـِه«،ـأي:ـتحضرـمهمـاـتأتناـبه،ـواألولـأرجح.ـحاشـيةـمحاسـنـ

)ق23أ(.ـ
فـيـ»ز«ـزيادة:ـ»َوَنـا:ـَمْفُعوٌل«،ـوفيـ»ي«:ـ»َوَنا:ـَمْفُعوٌلـبِـِه«،ـوفيـالمطبوعـ)ص7)(ـ»َوَنا:ـ )4ـ(

ـَنْصٍب«. َمْفُعوٌلـبِِهـفِيـَمَحلِّ
ـَوَمْجُروٌرـَبَياٌنـلَِمْهَما«. فيـ»ك«ـو»ي«:ـ»َجارٌّ )5ـ(
فيـ»أ«ـو»ز«ـو»س«ـو»ي«:ـ»َولَِتْسَحَرَنا«. )6ـ(
فيـ»ي«ـزيادة:ـ»َوَعَاَمُةـَنْصبِِهـاْلَفْتَحُة«. )7ـ(

فـيـ»ي«ـزيادة:ـ»َتْقِديُرُهـَأْنَت«،ـوقالـالشـنواني:ـ»َواْلَفاِعُلـُمْسـَتتٌِرـفِيِهـَجَواًزا،ـكذاـفيـبعضـ )8ـ(
النسخ،ـوالصواب:ـُوُجوًبا،ـكماـفيـبعضـآخر«.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق68أ(.

»بِِه«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«. )9ـ(
ٌقـبَِتْسـَحَر«ـالـيوجدـفيـ»أ«ـ ـَوَمْجُروٌرـُمَتَعلِّ فيـ»ك«ـو»ي«:ـ»بَِتْسـَحَرَنا«،ـوقوله:ـ»َوبَِها:ـَجارٌّ )0)ـ(

و»ب«ـو»س«ـو»ع«.
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َرْتـ ـإِْنـُقدِّ ـاْسـُمَها)3(، ـَنافَِيـٌة،ـَوَنْحُن: ـاْلَفـاُء))(:ـَرابَِطـٌةـلِْلَجـَواِب)2(،ـَوَما: َوَفَمـا:
ٌقـبُِمْؤِمنِيـَن،ـَوبُِمْؤِمنِيَن:ـفِيـَمْوِضِعـَنْصٍبـ ـَوَمْجُروٌرـُمَتَعلِّ ـًة،ـَوَلَك:ـَجـارٌّ ِحَجاِزيَّ

ْرِط)4(.  َخَبُرـَما،ـَوُجْمَلُةـ﴿ڄ ڄ ڄ     ڄـ﴾ـفِيـَمْوِضِعـَجْزٍمـَجَواُبـالشَّ

َواْلَخاِمُس:ـإِْذَما،ـَكَقْولِِه:ـ

ـاُه َتْأُمـُر آتَِيـا)5(َوإِنَّـَك إِْذَمـا َتـْأِت َمـا َأْنـَت آِمٌر بِـِه ُتْلـِف َمـْن إِيَّ

فيـالمطبوعـ)ص7)(:ـ»بَِتْسَحَر،ـَواْلَفاُءـَرابَِطٌة«،ـفليسـفيه:ـ»َفَما«. ))ـ(
إنمـاـقـرنـالجوابـبالفاء؛ـألنـالجملةـاالسـميةـالـتصلحـأنـتكونـشـرطاـفوجـبـاقترانهاـ )2ـ(

بالفاء.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق)0)ب(.
ـَرْفٍع«. فيـالمطبوعـ)ص7)(ـزيادة:ـ»فِيـَمَحلِّ )3ـ(

ـللنبتيتيـ)ق)0)ب(. ـفتحـربـالبرية ـللشرطـبجزائه. ـالرابطة ـالفاء وكذاـكلـجملةـوقعتـبعد )4ـ(
لـمـيوقفـلهـعلـىـقائل،ـوهوـمنـبحرـالطويل،ـووجدـفيـبعضـالنسـخ:ـآبيـاـوهوـاالمتناع،ـ )5ـ(
:ـحرفـتوكيدـونصب،ـ وتلـفـبمعنىـتجد،ـوإعرابه:ـ»وإنك«:ـالواو:ـبحسـبـماـقبلهـا،ـوإنَّ
والكاف:ـاسمهاـمبنيـعلىـالفتحـفيـمحلـنصب،ـإذما:ـحرفـجزمـبمنزلةـإنـالشرطيةـيجزمـ
فعلينـاألولـفعلـالشـرطـوالثانيـجوابهـوجزاؤه،ـتأت:ـفعلـالشـرطـمجزومـوعامةـجزمهـ
حـذفـالياءـوالكسـرةـقبلهاـدليلـعليها،ـوفاعلهـمسـتترـتقديرهـأنت،ـما:ـاسـمـموصولـمبنيـ
علىـالسـكونـفيـمحلـنصبـمفعولـلتأت،ـوالجملةـالشرطيةـومعمولهاـفيـمحلـرفعـخبرـ
ـالسـكونـفيـمحلـرفـعـمبتدأ،ـوالتاءـحرفـ ،ـ»أنـت«:ـَأْن:ـضميـرـمنفصلـمبتدأـمبنيـعلى إِنَّ
خطـاب،ـآمر:ـخبرـمرفوعـوعامةـرفعهـالضمة،ـوالجملةـمنـالمبتدأـوالخبرـصلةـالموصولـ
ـالموصول،ـتلف:ـ ـاإلعراب،ـبه:ـجـارـومجرورـمتعلقـبآمر،ـوالضميـرـعائد الـمحـلـلهـاـمن
جوابـالشـرطـمجزومـوعامةـجزمهـحذفـالياءـوالكسـرةـقبلهاـدليلـعليهاـوفاعلهـمسـتترـ
تقديرهـأنت،ـَمْن:ـاسمـموصولـمبنيـعلىـالسكونـفيـمحلـنصبـمفعولـتلف،ـإياه:ـمفعولـ
بهـمقدمـلتأمر،ـتأمر:ـفعلـمضارعـمرفوعـوفاعلهـمستترـتقديرهـأنت،ـوالجملةـصلةـالموصولـ
ـآتيا:ـحالـمنـ»َمْن«ـوهوـمنصوبـبالفتحة.ـ ـإياه، ـالضميرـمن ـلهاـمنـاإلعراب،ـوالعائد الـمحل

شرحـشواهدـالمبانيـلعثمانـالشاميـ)ق)ب(.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 131 قسمـالتحقيق 

ْرِط،ـَوُهَوـَمْجُزوٌمـ )2(،ـَوَتْأِت:ـفِْعُلـالشَّ َصحِّ ـاأْلَ َفإِْذَما:ـَحْرُفـَشـْرٍط))(ـَعَلى
ـْرِط،ـَوُهَوـَمْجُزوٌم)4(،ـ بِإِْذَمـا)3(،ـَوَعَاَمُةـَجْزِمِهـَحـْذُفـاْلَياِء،ـَوُتْلِف:ـَجَواُبـالشَّ

َوَعَاَمُةـَجْزِمِهـَحْذُفـاْلَياِءـَأْيًضا.ـ

،ـَنْحـُوـَقْولِِهـَتَعاَلـى:ـ﴿ک گ گ گ  گ ڳ﴾)5(،ـ ـاِدُس:ـَأيٌّ َوالسَّ
ْرِطـ ا:ـاْسـُمـَشـْرٍطـَجاِزٌمـَمنُْصوٌبـبَِتْدُعوا)6(،ـَوَما:ـِصَلٌة)7(،ـَوَتْدُعوا:ـفِْعُلـالشَّ َفَأيًّ
ا،ـَوَعَاَمُةـَجْزِمِهـَحـْذُفـالنُّوِن)8(،ـَوَفَلُه:ـاْلَفاُءـَرابَِطـٌةـلِْلَجَواِب،ـَوَلُه:ـ َمْجـُزوٌمـبَِأيًّ
ـاأْلَْسـَماِء،ـ ـَنْعُت ٌر،ـَواْلُحْسـنَى: ٌم،ـَواأْلَْسـَماُء:ـُمْبَتَدٌأـُمَؤخَّ ـَوَمْجُروٌرـَخَبٌرـُمَقدَّ َجارٌّ

ْرِط.ـ َوُجْمَلُةـ﴿گ  گ ڳ﴾ـفِيـَمْوِضِعـَجْزٍمـَجَواُبـالشَّ

ابُِع:ـَمَتى،ـَنْحُوـَقْولِِه:ـ َوالسَّ
َمَتى َأَضِع اْلِعَماَمَة َتْعِرُفونِي)9(

فيـ»ي«ـوحاشيةـ»س«ـزيادة:ـ»َوَجْزٍم«. ))ـ(
هـذاـمذهبـسـيبويهـألنهاـعنـدهـلمجردـتعليقـالجوابـعلىـالشـرط،ـومقابـلـاألصحـأنهاـ )2ـ(

ظرفـزمانـبمعنىـمتى.ـحاشيةـمحاسنـ)ق23ب(.
»َوُهَوـَمْجُزوٌمـبِإِْذَما«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«ـو»س«ـو»ك«،ـو»بِإِْذَما«ـفقطـالـتوجدـفيـ»ع«. )3ـ(

»َوُهَوـَمْجُزوٌم«ـالـيوجدـفيـ»أ«ـو»ب«ـو»س«ـو»ع«ـو»ك«. )4ـ(
سورةـاإلسراء،ـاآليةـ)0))(. )5ـ(

ـآخـره.ـفتـحـربـالبريـةـللنبتيتيـ ـنصبـهـفتح ـبـهـمقـدم،ـمنصوبـوعامـة ـأنـهـمفعـول علـى )6ـ(
)ق)0)ب(.

صلة:ـأيـزائدة،ـوإنماـقالـصلةـتأدبا.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق)0)ب(. )7ـ(
والواو:ـضميرـالفاعل.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق)0)ب(. )8ـ(

ـالثَّنَاَيا«،ـوهذاـ ُع ـاْبـُنـَجَاـَوَطـاَّ ـالوافـر،ـوصدره:ـ»َأَنا ـبحر ـبنـوثيـل،ـوهوـمن قائلـهـسـحيم )9ـ(
ـأنا:ـضميرـمنفصلـمبتدأـمبنيـعلىـ الصدرـواردـفيـ»ز«ـو»ك«ـوالمطبوعـ)ص8)(،ـوإعرابه:
السـكونـفيـمحـلـرفعـخبر،ـوابن:ـخبرهـمرفـوع،ـوجا:ـيحتملـأنـيكـونـعلماـفيكونـ=
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ـْرِط،ـَوُهَوـَمْجـُزوٌمـبَِمَتى،ـ َفَمَتـى:ـاْسـُمـَشـْرٍطـَجـاِزٌم،ـَوَأَضْع:ـفِْعـُلـالشَّ
اِكنَْيِن،ـَواْلِعَماَمَة:ـَمْفُعوٌلـ َكـبِاْلَكْسِر))(ـاِلْلتَِقاِءـالسَّ ُكوُن،ـَوُحرِّ َوَعَاَمُةـَجْزِمِهـالسُّ
ْفِعـ ـْرِط،ـَوُهَوـَمْجُزوٌمـَوَعَاَمُةـَجْزِمـِهـَحْذُفـُنوِنـالرَّ بِـِه،ـَوَتْعِرُفونِي:ـَجَواُبـالشَّ

ْفِع،ـَوالثَّانَِيُةـُنوُنـاْلِوَقاَيِة.ـ ِمنُْه،ـَواأْلَْصُل:ـَتْعِرُفوَننِيـبِنُوَنْيِن،ـاأْلُوَلىـُنوُنـالرَّ

اَنـــبَِفْتِحـاْلَهْمَزِةـــَنْحُوـَقْولِِه:ـ َوالثَّاِمُن:ـَأيَّ

يُح َتنِْزِل)2(  اَن َما َتْعِدْل بِِه الرِّ َفَأيَّ

ُزوٌم)4(،ـ ْرِط،ـَوُهَوجمَْ اَن:ـاْسُمـَشْرٍطـَجاِزٌم)3(،ـَوَما:ـَزاِئَدٌة،ـَوَتْعِدْل:ـفِْعُلـالشَّ  َفَأيَّ

مضافـاـإليه،ـويحتملـأنـيكونـفعاـماضياـمبنيـعلىـفتحـمقدرـعلىـاأللفـللتعذرـالـمحلـ ـ=
ـابنـرجلـجاـاألمورـوكشفها«ـ ـيعودـعلىـمحذوف،ـوالتقدير:ـ»أنا له،ـوالفاعلـمستترـجوازا
فتكـونـجملةـجاـصفـةـلرجل،ـ»وطاع«:ـالواو:ـحرفـعطف،ـوطـاعـمعطوفـعلىـابنـ
وقيلـعلىـجا،ـوالثنايا:ـمضافـإليهـمجرورـوعامةـجرهـكسرةـمقدرةـعلىـاأللفـللتعذر،ـ
متى:ـاسمـشرطـجازمـيجزمـفعلين،ـوهوـفيـمحلـنصبـعلىـالظرفية،ـوأضع:ـفعلـالشرطـ
مجـزومـوعامةـجزمهـالسـكونـوحـركـبالكسـرـاللتقاءـالسـاكنين،ـوفاعلهـمسـتترـوجوباـ
تقديرهـأنا،ـوالعمامة:ـمفعولـبهـمنصوب،ـوتعرفوني:ـجوابـالشـرطـمجزومـوعامةـجزمهـ
ـالشـواهدـ ـالنفائسـالحسـنيةـعلى حذفـالنون،ـوالواوـفاعل،ـوالنونـللوقاية،ـوالياءـمفعول.

األزهريةـلحسنـمحمدـفراجـ)ص5)-6)(ـوشرحـشواهدـالمبانيـ)ق2أ(.
فيـ»ك«ـوالمطبوعـ)ص8)(:ـ»بِاْلَكْسَرِة«. ))ـ(

ـاْلَعْجَفـاُءـَباَتْتـبَِقْفَرٍة،ـوقائلـهـغيرـمعلوم.ـمعالمـ ـالنَّْعَجُة عجـزـبيـتـصدرهـ-كذاـقيـل-:ـإَِذا )2ـ(
االهتداـشرحـشواهدـقطرـالندىـلعثمانـالمكيـالزبيديـ)ص6)(.

ـالمدابغيـ ـبعده.ـحاشية ـالفعل ـالزمانية،ـوناصبه ـالظرفية ـالفتحـفيـمحلـنصبـعلى مبنيـعلى )3ـ(
)ق4))ب(.

»َوُهَوـَمْجُزوٌم«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«ـو»ز«ـو»ك«. )4ـ(
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ـْرِط)2(،ـَوَعَاَمُةـَجْزِمِهـُسـُكوُنـ ـُكوُن))(،ـَوَتنِْزْل:ـَجَواُبـالشَّ َوَعَاَمـُةـَجْزِمِهـالسُّ
آِخِرِه،ـَوَكْسُرُهـَعاِرٌض)3(. 

َوالتَّاِسُع:ـَأْيَن،ـَنْحُوـَقْولِِهـَتَعاَلى:ـ﴿ۈ  ٴۇ ۋ ۋ﴾)4(،ـَفَأْيَن:ـ
ْرِط،ـَوُهَوـَمْجُزوٌم)6(،ـَوَعَاَمُةـ ـالشَّ اْسُمـَشْرٍطـَجاِزٌم)5(،ـَوَما:ـِصَلٌة،ـَوَتُكوُنوا:ـفِْعُل
ـْرِط،ـَوُهَوـَمْجُزوٌم)7(،ـَوَعَاَمُةـَجْزِمِهـ َجْزِمِهـَحْذُفـالنُّوِن،ـَوُيْدِرْكُكْم:ـَجَواُبـالشَّ
ـاْلَمْفُعولِيَِّة،ـَواْلِميُم:ـ ـَنْصٍبـَعَلى ـفِيـَمَحلِّ ـالثَّانَِيُة: ـاأْلُوَلى،ـَواْلَكاُف ـاْلَكاِف ُسُكوُن

َعَاَمُةـاْلَجْمِع،ـَواْلَمْوُت:ـَمْرُفوٌعـَعَلىـاْلَفاِعِليَِّة.ـ

َدِةـــَنْحُوـَقْولِِه:ـ َواْلَعاِشُر:ـَأنَّىـــبَِفْتِحـاْلَهْمَزِةـَوالنُّوِنـاْلُمَشدَّ

ا ا َتْسَتِجْر بَِ َجا)9(َفَأْصَبْحَت)8( َأنَّى َتْأتَِ َتِـْد َحَطًبا َجْزاًل َوَناًرا َتَأجَّ

الريح:ـفاعلـتعدل،ـوضميرها:ـفاعلـتنزل.ـالدرةـالسنيةـللوفائيـ)ق36)أ(. ))ـ(
فيـالمطبوعـ)ص8)(ـزيادة:ـ»َوُهَوـَمْجُزوٌم«ـوكذاـفيـ»ي«ـلكنـدونـقوله:ـ»َوُهَو«. )2ـ(

كسرهـعارضـلموافقتهـالرويـفيـحركته.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق02)ب(. )3ـ(
سورةـالنساء،ـاآليةـ)78(. )4ـ(

فيـمحلـنصبـعلىـأنهـخبرـتكونواـمقدم،ـوالواو:ـاسمها،ـوالظاهرـأنـتكونـتامة،ـوالواو:ـ )5ـ(
ـالسنيةـللوفائيـ)ق36)أ(. ـالدرة فاعل،ـوأين:ـظرفـمكانـفيـمحلـنصبـمتعلقـبها.ـوانظر

»َوُهَوـَمْجُزوٌم«ـالـتوجدـفيـ»س«ـو»ك«. )6ـ(
»َوُهَوـَمْجُزوٌم«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«ـو»س«ـو»ك«. )7ـ(

َجا«ـ ـَوَناًراـَتَأجَّ »َفَأْصَبْحـَت«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«ـو»س«ـو»ع«ـو»ك«ـو»ي«ـو»َحَطًباـَجْزاًلً )8ـ(
الـتوجـدـفـيـ»ب«ـو»س«ـو»ك«،ـوتوجـدـفيـحاشـيةـ»أ«ـمسـتدركة،ـفالثابتـفـيـكثيرـمنـ
النسـخ:ـ»َأنَّـىـَتْأتَِهاـَتْسـَتِجْرـبَِهاـَتِجْد«ـفقـط،ـولهذاـقالـالقليوبـيـ)ق29أ(:ـ»لعلهـتمثيلـمنـ

الشارح،ـوليسـجزءاـمنـالبيت«.
هذاـالبيتـمنـبحرـالطويل،ـوالـيعرفـقائله،ـوإعرابه:ـ»فأصبحت«:ـالفاء:ـبحسـبـماـقبلها،ـ )9ـ(
وأصبحـت:ـفعـلـماضـناقص،ـوالتاء:ـاسـمهاـمبنيـعلـىـالفتحـفيـمحلـرفع،ـوأنى:ـاسـمـ
شرطـجازمـمبنيـعلىـالسكونـفيـمحلـنصبـعلىـالظرفيةـالمكانية،ـوتأت:ـفعلـمضارعـ=
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ـْرِط،ـَوُهَوـَمْجُزوٌم))(،ـَوَعَاَمُةـ َفَأنَّى:ـاْسـُمـَشـْرٍطـَجاِزٌم،ـَوَتْأتَِها:ـفِْعُلـالشَّ
ْرِط،ـَوُهَوـَمْجُزوٌم)2(،ـ َجْزِمِهـَحْذُفـاْلَياِء،ـَوَتْسـَتِجْر:ـَبَدٌلـِمنُْه،ـَوَتِجْد:ـَجَواُبـالشَّ

ُكوُن.ـ َوَعَاَمُةـَجْزِمِهـالسُّ

َواْلَحاِديـَعَشَر:ـَحْيُثَما،ـَنْحُوـَقْولِِه:ـ

اللَّــ َلـَك  ْر  ُيَقـدِّ َتْسـَتِقْم  ــُه َنَجاًحا فِـي َغابِـِر اأْلَْزَماِن)3(َحْيُثـاَم 

مجـزومـبأنـىـعلىـأنهـفعلـالشـرطـوعامةـجزمهـحذفـالياءـوالكسـرةـقبلهـاـدليلـعليها،ـ ـ=
وفاعلهـمستترـفيهـوجوباـتقديرهـأنت،ـو»ها«:ـضميرـمفعولـفيـمحلـنصب،ـوتستجر:ـفعلـ
مضارعـبدلـمنـتأتـبدلـاشتمالـمجزومـوعامةـجزمهـالسكون،ـوفاعلهـمستترـفيهـوجوباـ
ـبأنىـعلىـ ـأنـت،ـوبها:ـجـارـومجرورـمتعلقـبتسـتجر،ـوتجد:ـفعلـمضارعـمجـزوم تقديـره
أنهـجوابـالشـرطـوعامةـجزمهـالسـكون،ـوفاعلهـمسـتترـفيهـوجوباـتقديرهـأنت،ـوحطبا:ـ
مفعـولـبهـمنصوب،ـوجزاًلـنعـتـلحطًباـونعتـالمنصوبـمنصوب،ـونـارا:ـالواوـعاطفة،ـ
ونـارا:ـمعطـوفـعلىـحطبـاـمنصوبـبالفتحـة،ـوتأججاـبحـذفـإحدىـالتاءيـنـعلىـأحدـ
التأويات،ـواأللف:ـللطاقـواألصلـتتأجج،ـأي:ـتتوقد،ـوفاعلهـضميرـيعودـعلىـ»ناًرا«،ـ
والجملةـصفةـلها،ـوجملةـأنىـوفعلـالشـرطـوالجوابـفيـمحلـنصبـخبرـأصبح.ـمعالمـ
االهتداءـلعثمانـالمكيـ)ص7)-8)(ـوالنفائسـالحسنيةـلحسنـمحمدـ)ص7)-8)(.

»َوُهَوـَمْجُزوٌم«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«ـو»س«ـو»ع«ـو»ك«. ))ـ(
»َوُهَوـَمْجُزوٌم«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«ـو»ع«ـو»ك«. )2ـ(

هذاـالبيتـمنـبحرـاخلفيف،ـوالـيعلمـقائله،ـوالغابرـيطلقـعىلـالباقيـويطلقـعىلـاملايضـفهوـ )3ـ(
منـاألضداد،ـلكنـاملرادـهناـاملعنىـاألول،ـوإعرابه:ـحيثام:ـاسـمـرشطـجازمـمبنيـعىلـالضمـ
يفـحمـلـنصـبـعىلـالظرفية،ـوتسـتقم:ـفعلـالرشطـجمـزومـوعامةـجزمهـالسـكون،ـوفاعلهـ
مسـترتـفيهـوجوباـتقديرهـأنت،ـويقدر:ـجوابـالرشطـجمزومـوعامةـجزمهـالسـكون،ـولك:ـ
جـارـوجمـرورـمتعلقـبيقـدر،ـواهلل:ـفاعلـمرفوعـوعامـةـرفعهـالضمة،ـونجاحـا:ـمفعولـبهـ
ـاسـمـجمرورـبفي،ـواجلارـ ـالفتحة،ـو»يفـغابر«:ـيفـحرفـجر،ـوغابر: منصـوبـوعامـةـنصبه
واملجـرورـمتعلـقـبيقـدرـأوـبنجاحا،ـوغابـرـمضاف،ـواألزمـان:ـمضافـإليـهـجمرور.ـرشحـ

شواهدـاملباينـلعثامنـالشاميـ)ق3ب(ـوالنفائسـاحلسنيةـحلسنـحممدـ)ص8)-9)(.
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ـَمْجُزوٌم))(،ـَوَعَاَمُةـ ْرِط،ـَوُهَو ـالشَّ ـفِْعُل ـاْسُمـَشْرٍطـَجاِزٌم،ـَوَتْسَتِقْم: َفَحْيُثَما:
ُكوُنـ ـالسُّ ْرِط،ـَوُهَوـَمْجُزوٌم)2(،ـَوَعَاَمُةـَجْزِمِه ـالشَّ ْر:ـَجَواُب ُكوُن،ـَوُيَقدِّ ـالسُّ َجْزِمِه

َأْيًضا)3(. 

ـاْسـُمـ ـَأْجِلْس«،ـَفَكْيَفَما: ـَتْجِلْس ـَنْحُو)5(:ـ»َكْيَفَما َوالثَّانِـيـَعَشـَر:ـَكْيَفَما)4(،
ُكوُن)7(،ـ ـالسُّ ْرِط،ـَوُهَوـَمْجُزوٌم)6(،ـَوَعَاَمُةـَجْزِمِه ـالشَّ ـفِْعُل َشْرٍطـَجاِزٌم،ـَوَتْجِلْس:

ُكوُنـَأْيًضا.ـ ْرِط،ـَوُهَوـَمْجُزوٌم)8(،ـَوَعَاَمُةـَجْزِمِهـالسُّ َوَأْجِلْس:ـَجَواُبـالشَّ

ـْعِر«)9(،ـِزَياَدًةـَعَلىـالثََّمانَِيَةـَعَشَر،ـ َوُيوَجُدـفِيـَبْعِضـالنَُّسـِخ:ـ»َوإَِذاـفِيـالشِّ
اِعِر:ـ َوِمَثاُلَهاـَقْوُلـالشَّ

ِل)0)(  َوإَِذا ُتِصْبَك َخَصاَصٌة َفَتَحمَّ

ـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«ـو»س«ـو»ع«ـو»ك«،ـوالواردـفيـ»ي«:ـ»َفُهَوـَمْجُزوٌم«. »َوُهَوـَمْجُزوٌم«ـال ))ـ(
»َوُهَوـَمْجُزوٌم«ـالـتوجدـفيـ»ب«ـو»س«ـو»ع«ـو»ك«. )2ـ(

»َأْيًضا«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«ـو»ك«. )3ـ(
كيفماـموضوعـللداللةـعلىـالحال،ـثمـضمنـمعنىـالشـرط،ـالجزمـبهـمذهبـكوفيـممنوعـ )4ـ(
ـالبصريينـلمخالفتهاـألدواتـالشـرطـبوجوبـموافقةـ ـالبصرييـن،ـوإنماـلمـتجزمـعنـد عنـد
جوابهاـلشرطها،ـنحو:ـ»َكْيَفَماـَتْجِلْسـَأْجِلْس«،ـفاـيصح:ـكيفماـتجلسـأذهب.ـحاشيةـأبيـ

النجاـ)ص75(.
فيـ»أ«ـو»س«ـزيادة:ـ»َقْولِِه«،ـوفيـ»ك«:ـ»َقْولَِك«. )5ـ(

»َوُهَوـَمْجُزوٌم«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«ـو»س«ـو»ع«ـو»ك«. )6ـ(
وفاعلـ»تجلس«ـمسـتترـفيهـوجوبا،ـتقديرهـأنت،ـوفاعلـ»أجلس«ـمستترـفيهـوجوبا،ـتقديرهـ )7ـ(

أنا.ـالدرةـالسنيةـللوفائيـ)ق38)ب(.
»َوُهَوـَمْجُزوٌم«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«ـو»س«ـو»ع«ـو»ك«. )8ـ(

ًة«. ًة«ـبزيادة:ـ»َخاصَّ ْعِرـَخاصَّ فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص9)(:ـ»َوإَِذاـفِيـالشِّ )9ـ(
ـبنـبدر= ـلحارثة ـبيتـلعبدـقيسـبنـخفافـأو ِل«،ـوهذاـعجز فيـ»ب«ـو»س«ـو»ك«:ـ»َفـَتَجمَّ )0)ـ(
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ـْرِط،ـَوُهَوـَمْجـُزوٌم)2(،ـ َفـإَِذا:ـاْسـُمـَشـْرٍطـَجـاِزٌم))(،ـَوُتِصْبَك:ـفِْعـُلـالشَّ
ـَأْمٍر)4(،ـَوَفاِعُلُهـُمْسـَتتٌِرـفِيِهـُوُجوًبا)5(،ـ ِل:ـفِْعُل ـُكوُن)3(،ـَوَتَحمَّ ـالسُّ َوَعَاَمـُةـَجْزِمِه
ـْرِط،ـَوُقِرَنـبِاْلَفاِءـ َهاـَجَواُبـالشَّ َوُهَوـَوَفاِعُلُهـُجْمَلٌةـفِْعِليٌَّةـفِيـَمْوِضِعـَجْزٍمـَعَلىـَأنَّ

ُهـفِْعُلـَطَلٍب)7(.  َـّ ن ْبِط)6(؛ـألَِ اْلُمِفيَدِةـلِلرَّ

َماـَعِمَلْتـ»إَِذا«ـَوإِْنـَكاَنْتـَشْرًطاـَغْيَرـَجاِزٍم؛ـَحْمًاـَعَلىـ»َمَتى«)8(،ـَكَماـ َوإِنَّ
ُأْهِمَلْتـ»َمَتى«ـَحْمًاـَعَلْيَها،ـَكَقْوِلـَعاِئَشـَةـــَرِضَيـاهللُـَعنَْهاـــ:ـ»إِنَّ َأَبا َبْكٍر َرُجٌل 

ـَأْغنَـاَكـَربَُّكـبِاْلِغنَـى«،ـوهذاـالصدرـواردـفـيـ»ع«،ـوإعرابه:ـ ـالغذانـي،ـوصدره:ـ»اْسـَتْغِنـَما ـ=
استغن:ـفعلـأمرـمبنيـعلىـحذفـالياء،ـوفاعلهـمستترـفيهـوجوباـتقديرهـأنتـفيـمحلـرفع،ـ
مـا:ـمصدريـةـظرفية،ـأغناك:ـفعلـمـاض،ـوالكاف:ـمفعولـبهـفيـمحـلـنصب،ـرب:ـفاعلـ
مرفـوعـبالضمـة،ـوهوـمضاف،ـوالـكاف:ـمضافـإليهـفيـمحلـجـر،ـبالغنى:ـجارـومجرورـ
متعلـقـبالفعلـقبله،ـوالخصاصـة:ـالفقرـوالحاجة،ـوتحملـإماـبالجيـم،ـأي:ـأظهرـالجمالـ

بالتعفف،ـوإماـبالحاءـالمهملة،ـأي:ـتكلفـالمشقة.ـالفوائدـاألجهوريةـ)ق54أ(.
»َجـاِزٌم«ـالـتوجدـفـيـ»س«ـو»ك«،ـواألكثرـأنـيقالـفيهاـإنهاـظرفـلماـيسـتقبلـمنـالزمان،ـ ))ـ(

خافضـلشرطه،ـمنصوبـبجوابه.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق04)ب(.
»َوُهَوـَمْجُزوٌم«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»س«ـو»ع«ـو»ك«. )2ـ(

والكافـمفعولـبه،ـوخصاصةـفاعل.ـالفوائدـاألجهوريةـ)ق54ب(. )3ـ(
ـللنبتيتيـ)ق05)أ(،ـ ـفتحـربـالبرية ـللقافية. ـبالكسرة ـمبنيـعلىـالسكون،ـوأشبعـآخره فعلـأمر )4ـ(

ِل«. وفيـ»ك«:ـ»َوَتَجمَّ
فيـ»ز«ـو»ك«ـزيادة:ـ»َتْقِديُرُهـَأْنَت«. )5ـ(

ْبِط«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«. »اْلُمِفيَدِةـلِلرَّ )6ـ(
ـبالفـاء؛ـألنهـاـالـتكـونـشـرطا.ـفتـحـربـالبريـةـللنبتيتـيـ ـيجـبـاقترانهـا ـالطلبيـة الجملـة  )7ـ(

)ق05)أ(.
بجامعـأنـكاـظرفـزمان.ـالكواكبـالدريةـللدجانيـ)ق87أ(. )8ـ(
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ُه َمَتى َيُقوُم)2( َمَقاَمَك اَل ُيْسِمُع)3( النَّاَس«)4(.  َأِسيٌف))(، َوإِنَّ

)5(ـفِيـَجاِمِعـاْلَمَسانِيِد)6(ـَكَماـَقاَلـاْبُنـَمالٍِك)7(. َرَواُهـاْبُنـاْلَجْوِزيِّ

ـالقلب.ـ ـالحـزنـوالبكاء،ـوالمـرادـرقيق ـاألسـف،ـوهوـشـدة أسـيف:ـفعيلـبمعنىـفاعلـمن ))ـ(
تعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق69أ(.

لوـأعملتهاـلقالت:ـ»متىـَيُقْم«ـبالسكون.ـالفوائدـاألجهوريةـ)ق54ب(. )2ـ(
ـويحتملـأنـهـبفتحـأوله،ـ ـرضيـاهللـعنهــ بضـمـأولـه،ـوالنـاسـمفعوله،ـوضميرهـألبيـبكـرــ )3ـ(

والناسـفاعله،ـوالمفعولـمحذوف.ـالدرةـالسنيةـللوفائيـ)ق40)ب(.
الحديـثـمتفـقـعليـه،ـرواهـالبخـاريـفـيـصحيحـه،ـكتـابـاألذان،ـبـابـالرجـلـيأتـمـ )4ـ(
باإلمـامـويأتـمـالنـاسـبالمأمـومـ))/235حديـث3)7(،ـواإلمـامـمسـلمـفـيـصحيحـه،ـ
كتـابـالصـاة،ـبـابـاسـتخافـاإلمـامـإذاـعـرضـلـهـعذرـمـنـمـرضـوسـفرـوغيرهماـ
مـنـيصلـيـبالنـاسـ))/3)3-4)3ـحديـث95(ـلكـنـوردـفيهمـا:ـ»َمَتـىـَيُقـْم«ـعلـىـ
 القيـاس،ـوأمـاـروايـة:ـ»َمَتـىـَيُقـوُم«ـفرواهـاـاإلمـامـأحمـدـفـيـمسـندهـ)59/6)،ـ0)2،ـ

.)224
الشـيخـاإلمـامـالعامـةـجمالـالدينـأبـوـالفرجـعبدـالرحمـنـبنـعليـبنـمحمدـالقرشـيـ )5ـ(
التيمـيـالبغداديـالحنبلي،ـولدـسـنةـعشـرـوخمسـمائةـأوـقبلهـا،ـوكانـصاحبـتصانيفـ
كثيرةـشـهيرةـفيـأنواعـالعلـوم،ـأوصلهاـالدكتورـعبدـالحميدـالعلوجـيـفيـكتابهـمؤلفاتـ
ابـنـالجوزيـإلىـ)574(،ـتوفيـسـنةـسـبعـوتسـعينـوخمسـمائة.ـانظرـترجمتهـفيـسـيرـ
أعـامـالنبـاءـللذهبيـ))365/2-384(ـوشـذراتـالذهـبـفيـأخبارـمـنـذهبـالبنـ

العمـادـ)537/6-540(.ـ
جامعـالمسانيدـالبنـالجوزيـ)238/8حديث8)74(ـوفيه:ـ»َمَتىـَيُقْم«. )6ـ(

ـابـنـمالكـفيـكتابـهـشـواهدـالتوضيـحـوالتصحيحـلمشـكاتـالجامعـ لعلـهـيريـدـمـاـقاله )7ـ(
الصحيـحـ)ص58(ـونـصـكامـه:ـ»ومـنـتشـبيهـمتـىـبـإذاـوإهمالهـاـقـوُلـعائشـةـرضيـ
 اهللـعنهـا...«ـوذكـره،ـولـمـينسـبهـالبـنـالجـوزيـفـيـجامـعـالمسـانيد،ـبـلـلـمـيخرجـهـ

أصا.ـ
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ًة))( َباُب َمْرُفوَعاِت اأْلَْساَمِء َخاصَّ

اْلَمْرُفوَعاُتـِمَنـاأْلَْسَماِءـَسْبَعٌة،ـَوِهَي:ـ

اْلَفاِعُل،ـَنْحُو:ـ»َقاَمـَزْيٌد«.ـ

اِد،ـ ـالضَّ ـَفاِعُلُه،ـَنْحُو:ـ»ُضِرَبـَزْيٌد«ـــبَِضمِّ ِذيـَلْمـُيَسمَّ َوالثَّانِي:ـاْلَمْفُعوُلـالَّ
اِءـــ.ـ َوَكْسِرـالرَّ

ابُِع:ـاْلُمْبَتَدُأـَوَخَبُرُه،ـَنْحُو:ـ»ـَزْيٌدـَقاِئٌم«. َوالثَّالُِثـَوالرَّ

َواْلَخاِمُس:ـاْسُمـَكاَنـَواْسُم)2( َأَخَواتَِها،ـَنْحُو:ـ»َكاَنـَزْيٌدـَقاِئًما«.

ـَزْيًداـَقاِئٌم«.ـ ـَوَخَبُر)3( َأَخَواتَِها،ـَنْحُو:ـ»إِنَّ اِدُس:ـَخَبُرـإِنَّ َوالسَّ

ابُِع:ـالتَّابُِعـلِْلَمْرُفوِع،ـَوُهَوـَأْرَبَعُةـَأْشَياَء:  َوالسَّ

ُلَها:ـالنَّْعُت،ـَنْحُو:ـ»َجاَءـَزْيٌدـاْلَكاتُِب«. َأوَّ

َوَثانِيَها:ـاْلَعْطُف،ـَنْحُو:ـ»َجاَءـَزْيٌدـَوَعْمٌرو«.

َوَثالُِثَها:ـالتَّْوِكيُد،ـَنْحُو:ـ»َجاَءـَزْيٌدـَنْفُسُه«.ـ

أيـوتقدمـتـمرفوعـاتـاألفعـال،ـوهوـالفعلـالمضارعـالمشـارـإليـهـبقوله:ـ»َوُهـَوـَمْرُفوٌعـ ))ـ(
َأَبًدا«.ـحاشيةـمحاسنـ)ق24أ(.
»اْسُم«ـالـتوجدـفيـ»ز«ـو»ي«. )2ـ(

»َخَبُر«ـالـتوجدـفيـ»ي«. )3ـ(
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َوَرابُِعَها:ـاْلَبَدُل،ـَنْحُو:ـ»َجاَءـَزْيٌدـَأُخوَك«.ـ

ْثِر)2(،ـَعَلىـَهَذاـالتَّْرتِيِب)3(،ـ َقٍة))(ـَعَلىـاإِلْ َوَسَيْأتِيـَتْفِصيُلَهاـفِيـَأْبَواٍبـُمَتَفرِّ
َل.ـ وَّ َلـَفاأْلَ وَّ ًما)4(ـاأْلَ ُمَقدِّ

* * *

َقًة«. فيـالمطبوعـ)ص9)(:ـ»فِيـَأْبَوابَِها،ـُمَتَفرِّ ))ـ(
ـالهمزةـوفتحها-ـإذاـتبعه،ـوكانـهذاـفيـإثرـذاكـ-بالكسـر-ـ يقالـذهبـفيـإثرـفانـ-بكسـر )2ـ(
إذاـجاءـبعده.ـفتحـربـالبريةـ)ق07)أ(،ـوعندـمحاسـنـ)ق24أ(:ـ»فيـاإلثر«،ـوقال:ـ»أي:ـ

إثرـإجمالها،ـإماـمتعلقـبتفصيلـأوـحالـمنه،ـأوـصفةـألبوابـأوـحالـمنهاـلوصفها«.
فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص9)(:ـ»َعَلىـَهَذاـالتَّْرتِيِبـبَِعْينِِه«. )3ـ(

ـالمحذوف،ـ ـاسمـفاعل،ـويكونـحاالـمنـفاعلـ»تفصيل« ـأنه ـالدالـعلى ـيجوزـفيهـكسر مقدما )4ـ(
ومـاـبعدهـمنصوب،ـويجوزـفيهـفتحـالدالـعلىـأنهـاسـمـمفعول،ـويكونـحاالـمنـ»أبواب«،ـ
وماـبعدهـنائبه.ـحاشيةـمحاسنـ)ق24أ(ـوالدرةـالسنيةـللوفائيـ)ق44)ب(ـفالوجهانـهما:ـ

ُل«. ُلـَفاأْلَوَّ ًماـاأْلَوَّ َل«ـو»ُمَقدَّ َلـَفاأْلَوَّ ًماـاأْلَوَّ »ُمَقدِّ
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َباُب اْلَفاِعِل

ـاْلَفاِعُل)3(:ـُهَوـ ـاْلُمْبَتِدِئ،ـَفَقـاَل: ِه)2(ـَتْقِريًباـَعَلـى ـبَِبْعـِضـَخَواصِّ َرَسـَمُه))(
ااِلْسُمـاْلَمْرُفوُعـبِِفْعِلِه،ـاْلَمْذُكوُر َقْبَلُهـفِْعُلُه. 

اِدِرـِمنُْه،ـَوُهَوـ ـالصَّ ـبِِفْعِلِه ـاْسـٌمـَمْرُفـوٌع َنْحـُو:ـ»َقاَمـَزْيٌد«،ـَفَزْيٌد:ـَفاِعٌل،ـَوُهَو
َقاَم،ـَوَقاَمـَمْذُكوٌرـَقْبَلـَزْيٍد.ـ

ـَمْرُفوًعا،ـ ـاْسـًما،ـَواَلـَيُكوُنـَمَعـاْلِفْعِلـإاِلَّ ـاْلَفاِعَلـاَلـَيُكوُنـإاِلَّ َفُعِلـَمـِمنُْهـَأنَّ
ًراـَعِنـاْلِفْعِل.ـ ـُمَؤخَّ َواَلـَيُكوُنـإاِلَّ

َوُهَو،ـَأِي:ـاْلَفاِعُلـَعَلىـِقْسَمْيِن:ـِقْسٍمـَظاِهٍر،ـَوِقْسٍمـُمْضَمٍر.ـ

َفالظَّاِهـُرـَيْرَفُعـُهـاْلَماِضيـَواْلُمَضـاِرُعـإَِذاـُأْسـنَِدـإَِلىـَغاِئـٍب)4(،ـَواَلـَيْرَفُعُهـ
اأْلَْمُر.ـ

فـيـ»ك«:ـ»َوَرَسـَمُه«،ـوالرسـمـعنـدـعلمـاءـالميـزان:ـالتعريـفـبالعرضيـات،ـوهـيـهنـا:ـ ))ـ(
 الرفـع،ـوكونـهـمذكـوراـقبلهـفعلـه؛ـإذـهماـخارجـانـعنـحقيقـةـالفاعل.ـحاشـيةـابنـعانـ

)ق94أ(.
خواصـهـجمـعـخاصة،ـوهيـقسـمان:ـمطلقـة،ـوهيـماـتختصـبالشـيءـبالنظـرـإلىـجميعـ )2ـ(
ـإلـىـبعضـأغيارهـ مـاـعـداهـكالضاحكـللنسـان،ـوإضافيـةـوهيـماـتختصـبالشـيءـبالنظر

كالماشيـللنسان،ـوهيـالمرادةـهنا.ـحاشيةـالمدابغيـ)ق8))أ(.
الفاعلـلغة:ـمنـأوجدـالفعل.ـالدررـالفرائدـللشلبيـ)ق)2ب(. )3ـ(

سواءـكانـبالياءـنحو:ـيقوم،ـأوـبالتاءـنحو:ـ)هند(ـتقوم.ـحاشيةـمحاسنـ)ق24ب(. )4ـ(
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ُثمَّ الظَّاِهُر))( َأْقَساٌم: 

ُر،ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ»َقاَمـَزْيٌد«،ـَو»َيُقوُمـَزْيٌد«.  ُل:ـاْلُمْفَرُد اْلُمَذكَّ اأْلَوَّ

ْيَداِن«. ْيَداِن«،ـَو»َيُقوُمـالزَّ ُر،ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ»َقاَمـالزَّ َوالثَّانِي:ـاْلُمَثنَّى اْلُمَذكَّ

ْيـُدوَن«،ـَو»َيُقوُمـ ـالُِم،ـَنْحُوـَقْولِـَك:ـ»َقاَمـالزَّ ِر السَّ َوالثَّالِـُث:ـَجْمـُع اْلُمَذكَّ
ْيُدوَن«. الزَّ

َجاُل«.ـ ـالرِّ َجاُل«،ـَو»َيُقوُم ـالرِّ ـَقْولَِك:ـ»َقاَم ُر،ـَنْحُو ِر اْلُمَكسَّ ابُِع:ـَجْمُع اْلُمَذكَّ َوالرَّ

َواْلَخاِمُس:ـاْلُمْفَرُد اْلُمَؤنَُّث،ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ»َقاَمْتـِهنٌْد«،ـَو»َتُقوُمـِهنٌْد«.ـ

ـاِدُس:ـُمَثنَّـى)2( اْلُمَؤنَِّث،ـَنْحـُوـَقْولَِك:ـ»ـَقاَمـِتـاْلِهنْـَداِن«،ـَو»َتُقوُمـ َوالسَّ
اْلِهنَْداِن«.

الُِم،ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ»ـَقاَمِتـاْلِهنَْداُت«،ـَو»َتُقوُمـ ـابُِع:ـَجْمُع اْلُمَؤنَِّث السَّ َوالسَّ
اْلِهنَْداُت«.ـ

ـُر،ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ»ـَقاَمـِتـاْلُهنُوُد«،ـَو»َتُقوُمـ َوالثَّاِمُن:ـَجْمُع اْلُمَؤنَِّث اْلُمَكسَّ
اْلُهنُوُد«.ـ

ِم ِمَن اأْلَْسـَماِء اْلَخْمَسِة،ـَنْحُوـ َوالتَّاِسـُع:ـاْلُمْفَرُد اْلُمَضاُف لَِغْيِر َياِء اْلُمَتَكلِّ
َقْولَِك:ـ»َقاَمـَأُخوَك«،ـَو»َيُقوُمـَأُخوَك«.ـ

ِم،ـَنْحُوـَقْولَِك)3(:ـ»ـَقاَمـُغَاِمي«،ـَو»َيُقوُمـ َواْلَعاِشـُر:ـاْلُمَضاُف لَِياِء اْلُمَتَكلِّ
ُغَاِمي«.ـ

ـالظَّاِهُرـَعَشَرُةـَأْقَساٍم«،ـوفيـ»ي«:ـ»َعَلىـَعَشَرِةـَأْقَساٍم«.ـ فيـ»ك«:ـ»ُثمَّ ))ـ(
فيـ»ز«:ـ»الُمَثنَّى«. )2ـ(

»َقْولَِك«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«ـو»ع«. )3ـ(
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َهاـاْسٌمـَظاِهٌر.ـ َوَماـَأْشَبَهـَذلَِك،ـَفاْلَفاِعُلـفِيـَهِذِهـاأْلَْمثَِلِةـُكلِّ

َواْلَفاِعُلـاْلُمْضَمُر))(ـــَوُهَوـَماـُكنَِّيـبِِه)2(ـَعِنـالظَّاِهِرـاْختَِصاًراـــِقْسَماِن)3(:ـ
ُمتَِّصٌلـَوُمنَْفِصٌل.ـ

ـاـلُِمَتـَكلِّـٍم)4(ـَوْحَدُه،ـَأْوـَوَمَعـُه)5(ـَغْيـُرُه،ـَأْوـلُِمَخاَطٍب)6(،ـ ـِمنُْهَمـاـإِمَّ ُوُكلٌّ
َناِثـ ُكوِرـاْلُمَخاَطبِيـَن،ـَأْوـلَِجْمِعـاإْلِ َأْوـُمَخاَطَبـٍة)7(،ـَأْوـُمَثنَّاُهَمـا)8(،ـَأْوـلَِجْمِعـالذُّ
اْلُمَخاَطَبـاِت،ـَأْوـلِْلُمْفـَرِدـاْلَغاِئِب،ـَأْوـلِْلُمْفـَرَدِة)9(ـاْلَغاِئَبـِة،ـَأْوـلُِمَثنَّى)0)(ـاْلَغاِئِبـ

َناِثـاْلَغاِئَباِت)2)(.  ُكوِرـاْلَغاِئبِيَن،ـَأْوـلَِجْمِعـاإْلِ ُمْطَلًقا)))(،ـَأْوـلَِجْمِعـالذُّ

ِقْسـًما،ـ َعَشـَرـ اْثنَـا  َوااِلْنِفَصـاِلـ ااِلتَِّصـاِلـ ِقْسـَمِيـ ِمـْنـ ـ ُكلٍّ َوَحاِصـُلـ

فيـالمطبوعـ)ص20(ـوالنبتيتيـ)ق0))ب(ـزيادة:ـ»اْثنَاـَعَشَرـَضِميًرا«. ))ـ(
ماـكنيـبه:ـأيـعبرـبهـ.ـحاشيةـاإلبراشيـ)ق88أ(.ـ )2ـ(

فيـ»ز«ـو»ك«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص20(:ـ»َوُهَوـِقْسَماِن«،ـوقالـمحاسنـ)ق25أ(:ـ»الفاعلـ )3ـ(
مبتدأـوقسمانـخبره،ـوقوله:ـماـكنيـبهـإلخـجملةـمعترضةـبينـالمبتدأـوالخبر«.ـ

فيـ»ز«ـو»س«ـو»ع«:ـ»لِْلُمَتَكلِِّم«. )4ـ(
فيـ»ز«ـو»ع«:ـ»َأْوـَمَعُه«. )5ـ(

فيـ»ع«ـو»ك«:ـ»لِْلُمَخاَطِب«. )6ـ(
فيـ»ز«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص20(:ـ»لُِمَخاَطَبٍة«،ـوفيـ»ع«ـو»ك«:ـ»َأْوـلِْلُمَخاَطَبِة«. )7ـ(

َيْيِهَما«،ـوفيـ»ع«ـو»ي«:ـ»لُِمَثنَّْيِهَما«،ـوفيـ»ز«:ـ فـيـ»أ«ـو»س«:ـ»ُمَثنَّْيِهَما«،ـوفيـ»ب«:ـ»ُمَثنَـّ )8ـ(
»لُِمَثنَّاُهَما«.

فيـ»أ«ـو»ب«ـوالمطبوعـ)ص20(:ـ»َأِوـاْلُمْفَرَدِة«. )9ـ(
فيـ»ع«:ـ»َأْوـلِْلُمَثنَّى«،ـوفيـ»س«:ـ»اْلُمَثنَّى«. )0)ـ(

أيـمذكراـكانـأوـمؤنثا،ـويقابلهـالتفصيلـبعدهـفيـالجمع.ـحاشيةـمحاسنـ)ق25أ(. )))ـ(
َثاِتـاْلَغاِئَباِت«،ـ عندـالشـلبيـ)ق22ب(ـونسخةـذكرهاـالوفائيـ)ق)5)ب(:ـ»لَِجْمِعـاْلُمَؤنَّ )2)ـ(

َناِثـاْلَغاِئَباِت«. قالـالشلبي:ـ»وفيـنسخة:ـلَِجْمِعـاإْلِ
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َوَمْجُموُعَها))(ـَأْرَبَعٌةـَوِعْشُروَن،ـَحاِصَلٌةـِمْنـَضْرِبـاْثنَْيِنـفِيـاْثنَْيـَعَشَر)2(.

ـاْلَماِضيـ ـااِلْختَِياِر،ـَوَيْرَفُعُه ـفِي ـَيِليـإاِلَّ ـبِِه)3(،ـَواَل ـُيْبَتَدُأ ِذيـاَل ـالَّ َفاْلُمتَِّصُلـُهَو
َواْلُمَضاِرُعـَواأْلَْمُر.

ـَوَذلَِك)4( َنْحُوـَقْولَِك:ـ

ـُهـَرْفٌعـَعَلىـ َضَرْبـُت)5(،ـَفالتَّـاُءـاْلَمْضُموَمُةـَضِميـُرـاْلُمَتَكلِّـِمـَوْحَدُه،ـَمَحلُّ
ـبَِضَرَب.ـ اْلَفاِعِليَِّة

ِمـَمَع)6(ـَغْيِرِه،ـَأِوـاْلُمَعظِِّمـَنْفَسُه،ـ َوَضَرْبنَا،ـبُِسـُكوِنـاْلَباِء،ـَفنَاـَضِميُرـاْلُمَتَكلِّ
َوَمْوِضُعَهاـَرْفٌعـَعَلىـاْلَفاِعِليَِّةـبَِضَرَب.ـ

َهاـَفاِعَلٌة)8(،ـَوإِِنـاْنَفَتَحـَماـ َوَكَذا)7(ـَحْيُثـَسَكَنـَماـَقْبَلَها،ـَوَكاَنـَغْيَرـَألٍِفـَفإِنَّ
َقْبَلَهاـَفِهَيـَمْفُعوَلٌة،ـَنْحُو:ـ»َضَرَبنَاـَزْيٌد«)9(. 

فـيـ»ب«:ـَوَمْجُموُعُهَمـا«،ـقـالـالنبتيتـي:ـ»َوَمْجُموُعُهَمـاـ،ـأي:ـالحاصليـن،ـوفيـنسـخة:ـ ))ـ(
َوَمْجُموُعَها،ـبغيرـتثنية،ـأيـمجموعـاألقسام«.ـفتحـربـالبريةـ)ق)))ب(.

االثنان:ـالمتصلـوالمنفصل،ـواالثناـعشر:ـماـللمتكلمـوحده...ـإلخ.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ )2ـ(
)ق)7ب(.

أيـالذيالـيصحـعندـالفصحاءـالتلفظـبهـغريـمتصلـبكلمةـأخرى.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق)7ب(. )3ـ(
»َوَذلَِك«ـالـتوجدـفيـالمطبوعـ)ص20(. )4ـ(

فيـالمطبوعـ)ص20(ـزيادة:ـ»بُِسُكوِنـاْلَباِء«. )5ـ(
فيـ»أ«ـو»ز«ـو»ي«:ـ»َوَمَعُه«. )6ـ(

ـأيـإعرابـناـفاعاـيفـحملـرفع«،ـويفـ»ز«ـواملطبوعـ ـأيـمثلـذا، ـاإلبرايش)ق89ب(:ـ»وكذا: قال )7ـ(
ـاإلعراب...«. )ص20(ـوالنبتيتيـ)ق2))ب(:ـ»َوَهَذا«ـبدل:ـ»وكذا«،ـقالـالنبتيتي:ـ»وهذا

فيـ»ي«ـزيادة:ـ»اَلـَغْيُر«. )8ـ(
ْيَداِنـَضَرَباَنـا،ـَفِهَيـَمْفُعوَلٌةـ فـيـحاشـيةـ»أ«ـمتبوعةـبـ»صح«:ـ»َفـإِْنـَكاَنـَألِفـَتْثنَِيٍةـَنْحـُو:ـالزَّ )9ـ(

َأْيًضا«.ـ
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ـِر،ـَمْوِضُع))(ـالتَّـاِءـَرْفٌعـَعَلىـ ـلِْلُمَخاَطـِبـاْلُمَذكَّ ـَبَفْتـِحـالتَّـاِءــ َوَضَرْبـَتــ
ـبَِضَرَب.ـ اْلَفاِعِليَِّة

َوَضَرْبـِتـــبَِكْسـِرـالتَّـاِءـــلِْلُمَخاَطَبِة،ـَمْوِضـُع)2(ـالتَّاِءـَرْفٌعـَعَلـىـاْلَفاِعِليَِّةـ
بَِضَرَب.ـ

ًثا،ـ ًراـَكاَنـَأْوـُمَؤنَّ ـالتَّاِءـــلِْلُمَثنَّى)3(ـاْلُمَخاَطِبـُمْطَلًقا،ـُمَذكَّ َوَضَرْبُتَمـاـــَبَضمِّ
َفالتَّاُءـاْسٌمـُمْضَمٌرـفِيـَمْوِضِعـَرْفٍعـَعَلىـاْلَفاِعِليَِّةـبَِضَرَب،ـَواْلِميُمـَواأْلَلُِفـَحْرَفاِنـ

ِنـَعَلىـالتَّْثنَِيِة)4(.  َداالَّ

ُكوِرـاْلُمَخاَطبِيَن،ـَوالتَّاُءـاْسـٌمـُمْضَمٌرـفِيـ ـالتَّاِءـــلَِجْمِعـالذُّ َوَضَرْبُتْمـــَبَضمِّ
ُكوِر.ـ ـَعَلىـَجْمِعـالذُّ ـَرْفٍعـَعَلىـاْلَفاِعِليَِّةـبَِضَرَب،ـَواْلِميُمـَحْرٌفـَدالٌّ َمَحلِّ

َدُةـ ـاْلُمَشـدَّ ـاْلُمَخاَطَباِت)5(،ـَوالنُّوُن َناِث ـاإْلِ ـلَِجْمِع ـالتَّاِءــ ـَبَضـمِّ ــ  َوَضَرْبُتـنَّ
َناِث.ـ ـَعَلىـَجْمِعـاإْلِ َحْرٌفـَدالٌّ

ٌةـ ـالتَّاَءـفِيـاْلَجِميِعـِهَيـاْلَفاِعُلـَوَماـاتََّصَلـبَِهاـُحُروٌفـَدالَّ َوَماـَذَكْرَناُهـِمْنـَأنَّ
ِحيُح.ـ َعَلىـالتَّْثنَِيِةـَواْلَجْمِع)6(ـُهَوـالصَّ

فيـ»ي«:ـ»َفَمْوِضُع«،ـوفيـ»س«:ـ»َوَمْوِضُع«. ))ـ(
فيـ»ي«:ـ»َفَمْوِضُع«،ـفيـ»س«:ـ»َوَمْوِضُع«. )2ـ(

فيـالمطبوعـ)ص)2(:ـ»لُِمَثنَّى«. )3ـ(
ـاأللفـفيـوجودهـاـعلىـحركتها،ـواأللفـ ـأيـتعتمد ـالميمـحرفـعمـاد، فيـهـمسـامحةـفإن )4ـ(

حرفـدالـعلىـالتثنية.ـحاشيةـالفيشيـ)ق7)أ(.
ـَرْفٍع«. فيـ»ك«ـزيادة:ـ»َفالتَّاُءـَفاِعٌلـفِيـَمَحلِّ )5ـ(

ٌةـَعَلىـالتَّْذِكيِرـَوالتَّْأنِيِثـَوالتَّْثنَِيِةـَواْلَجْمِع«،ـوقالـالشـلبيـ)ق22ب(:ـ فـيـ»ز«:ـ»ـُحُروٌفـَدالَّ )6ـ(
»َعَلىـالتَّْثنَِيِةـَواْلَجْمِع،ـوفيـنسخة:ـَعَلىـالتَّْذِكيِرـَوالتَّْأنِيِثـَواْلَجْمِع«.
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ـَفاِعَلًة))(.  َواَلـَتَقُعـَهِذِهـالتَّاُءـإاِلَّ

َفَهِذِهـَأْمثَِلُةـاْلَحاِضِر،ـَوَماـَبِقَيـلِْلَغائِِب،ـَوُهَوـَقْوُلَك:

»َزْيٌدـَضَرَب«،ـَفِفىـ»َضَرَب«:ـَضِميٌرـُمْسَتتٌِر)2(ـَجَواًزاـَتْقِديُرُهـُهَوـَعاِئٌدـَعَلىـ
ُهـَفاِعُلـَضَرَب.ـ ُهـَرْفٌعـَعَلىـَأنَّ »َزْيٌد«،ـَمَحلُّ

َو»ِهنٌْدـَضَرَبْت«،ـَفِفىـ»َضَرَبْت«:ـَضِميٌرـُمْسـَتتٌِر)3(ـَجَواًزاـَتْقِديُرُهـِهَيـَعاِئٌدـ
ـاْلُمتَِّصَلُةـبِاْلِفْعِلـَحْرٌفـ اِكنَُة ـالسَّ ـاْلَفاِعِليَِّة،ـَوالتَّاُء ـَعَلى ـاْلَمَحلِّ َعَلىـ»ِهنٌْد«،ـَمْرُفوُع

ـَعَلىـَتْأنِيِثـاْلَفاِعِل.ـ َدالٌّ

ـِرـاْلَغاِئـِبـَعاِئٌدـَعَلىـ ْيـَداِنـَضَرَبـا«،ـَفاأْلَلِـُفـَضِميـُرـاْلُمَثنَّىـاْلُمَذكَّ َو»الزَّ
ـَعَلىـاْلَفاِعِليَِّة. ْيَداِن«،ـَمْرُفوُعـاْلَمَحلِّ »الزَّ

ـاْلَغاِئـِبـَعاِئٌدـَعَلىـ ـاْلُمَؤنَِّث ى ـاْلُمَثنَـّ َو»اْلِهنْـَداِنـَضَرَبَتـا«،ـَفاأْلَلِـُفـَضِميُر
َكْتـاِلْلتَِقاِءـ ـُكوُن،ـَوَلِكنََّهاـُحرِّ »اْلِهنْـَداِن«)4(،ـَوالتَّاُءـَعَاَمُةـالتَّْأنِيِث،ـَوَأْصُلَهاـالسُّ

اِكنَْيِن،ـَوُفتَِحْتـلُِمنَاَسَبِةـاأْلَلِِف.ـ السَّ

َوَهَذاـاْلِمَثاُلـَساِقٌطـِمْنـَأْصِلـاْلُمَصنِِّفـــَرِحَمُهـاهللُـــ)5(. 

ـ فيـحاشـيةـ»ك«ـزيـادة:ـ»َأْوـَناِئَبَةـَفاِعٍل«،ـوقالـالشـنوانيـ)ق72ب(:ـ»َواَلـَتَقُعـَهِذِهـالتَّاُءـإاِلَّ ))ـ(
َفاِعَلًة،ـأيـالـمفعولة،ـفالحصرـإضافي،ـفاـيردـأنهاـقدـتقعـنائبةـعنـالفاعل«.

فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص)2(:ـ»ُمْسَتتٌِرـفِيِه«. )2ـ(
فيـالمطبوعـ)ص)2(:ـ»ُمْسَتتٌِرـفِيِه«. )3ـ(

ـَعَلىـاْلَفاِعِليَِّة«. فيـ»ك«ـزيادة:ـ»َمْرُفوُعـاْلَمَحلِّ )4ـ(
إنماـأسـقطهـألنـالضميرـهوـاأللفـفقط،ـوإنماـزيدتـفيهـالتاءـلتأنيثـالفاعل،ـفاـدخلـلهاـ )5ـ(

فيـالضمير،ـفاكتفىـبماـقبلها.ـالفوائدـاألجهوريةـ)ق58ب(.
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ُكوِرـاْلَغاِئبِيـَنـَيُعوُدـَعَلىـ ْيـُدوَنـَضَرُبوا«،ـَفاْلـَواُوـَضِميُرـَجَماَعـِةـالذُّ َو»الزَّ
ْيُدوَن«،ـفِيـَمْوِضِعـَرْفٍعـَعَلىـاْلَفاِعِليَِّة،ـَواأْلَلُِفـَزاِئَدٌة))(.  »الزَّ

َنـاِثـاْلَغاِئَباِتـَعاِئٌدـَعَلىـ َو»اْلِهنْـَداُتـَضَرْبَن«،ـَفالنُّوُنـَضِميـُرـَجَماَعِةـاإْلِ
اْلِهنَْداِت،ـَمْوِضُعُهـَرْفٌع)2(ـَعَلىـاْلَفاِعِليَِّةـبَِضَرَب.ـ

ُهـُحْكُمـاْلَفاِعِلـاْلُمْضَمِرـاْلُمتَِّصِل)3(.  َهَذاـُكلُّ

ـَمْعنَاَها)4(.  ـفِي ـَماـُهَو ـَأْو ، ـإاِلَّ ـَبْعَد ـَيَقُع ـَما ـَفُهَو: ـاْلَفاِعُل اْلُمْضَمُر اْلُمنَْفِصُل ا َوَأمَّ

ـ ـإاِلَّ ـَنْحُن«،ـَو»َماـَضَرَب ـإاِلَّ ـَأَنا«،ـَو»َماـَضـَرَب ـإاِلَّ َنْحـُوـَقْولِـَك:ـ»َماـَضَرَب
ـَأْنُتْم«،ـَو»َماـ ـإاِلَّ ـَأْنُتَما«،ـَو»َماـَضَرَب ـإاِلَّ ـَأْنِت«،ـَو»َماـَضَرَب ـإاِلَّ َأْنَت«،ـَو»َماـَضَرَب
ـ ـِهـَي«،ـَو»َماـَضَرَبـإاِلَّ ـُهَو«،ـَو»َماـَضَرَبـإاِلَّ «،ـَو»َمـاـَضَرَبـإاِلَّ ـَأْنُتنَّ َضـَرَبـإاِلَّ

 .)5(» ـُهنَّ ـُهْم«،ـَو»َماـَضَرَبـإاِلَّ ُهَما«،ـَو»َماـَضَرَبـإاِلَّ

َوَتُقوُل:ـ»إِنََّماـَضَرَبـَأَنا«،ـَو»إِنََّماـَضَرَبـَنْحُن«)6(،ـَوَكَذاـاْلَباِقي.ـ

أيـفيـالخط،ـوهذهـاأللفـترسـمـبعدـواوـالجماعة؛ـللفرقـبينهاـوبينـالمـالفعل،ـفيـنحو:ـ ))ـ(
»الزيدونـلمـيدعوا«ـو»زيدـيدعو«.ـحاشيةـمحاسنـ)ق25ب(.

فيـ»س«ـو»ع«:ـ»فِيـَمْوِضِعـَرْفٍع«. )2ـ(
ُهـ ُهـُحْكُمـَضِميِرـاْلَفاِعِلـاْلُمتَِّصِل«،ـوقال:ـ»وفيـنسخة:ـَهَذاـُكلُّ عندـالشـلبيـ)ق23أ(:ـَهَذاـُكلُّ )3ـ(

ُحْكُمـاْلَفاِعِلـاْلُمْضَمِرـاْلُمتَِّصِل«.
أيـالذيـبمعناهاـفيـالحصرـكإنما.ـحاشيةـأبيـالنجاـ)ص)8(. )4ـ(

هـذهـالضمائـرـالواقعةـبعـدـإال،ـكلـمنهاـفـيـمحلـرفعـعلـىـالفاعلية،ـوماـنافيـة،ـوإالـأداةـ )5ـ(
حصر.ـالدرةـالسنيةـللوفائيـ)ق57)أ(.

فـيـ»ز«ـزيـادة:ـ»َوإِنََّماـَضـَرَبـَأْنَت«،ـوفـيـ»ي«:ـ»َوإِنََّماـَضَرَبـَأْنُتـْم«،ـوإعرابه:ـإنماـأداةـ )6ـ(
حصـرـبمعنـىـإال،ـوضـربـفعلـماض،ـوالضميـرـفاعلـفيـمحلـرفع.ـحاشـيةـالمدابغيـ

)ق22)أ(.



ـ 147 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسمـالتحقيق 

ُهـَمَع))(ـاْلَماِضي.ـ َهَذاـُكلُّ

ـإَِلىـآِخِرِه.ـ ـ»َأْضِرُب«،ـَو»َنْضِرُب«)3(، ـااِلتَِّصاِل)2(: ـَمَع ـاْلُمَضاِرِع ـفِي َوَتُقوُل

َماـَيْضِرُبـَأَنا«،ـإَِلىـآِخِرَها.ـ ـَأَنا«،ـَو»إِنَّ َوفِيـااِلْنِفَصاِل:ـ»َماـَيْضِرُبـإاِلَّ

ـُمتَِّصـًا،ـَنْحـُو:ـ»اْضـِرْب،ـاْضِرَبـا،ـاْضِرُبـوا،ـ َوَمـَعـاأْلَْمـِرـَواَلـَيُكـوُنـإاِلَّ
اْضِربِي)4(،ـاْضِرْبَن«.

* * *

فيـ»ك«:ـ»فِي«ـبدل:ـ»َمَع«. ))ـ(
فـيـالمطبوعـ)ص)2(:ـ»َمَعـاْلُمَضاِرِعـفِيـااِلتَِّصاِل«،ـقالـالقليوبيـ)ق32ب(:ـ»َوَتُقوُلـَمَعـ )2ـ(

اْلُمَضاِرِع،ـوفيـنسخة:ـفِيـاْلُمَضاِرِع«.
فيـ»س«ـو»ك«:ـ»َوَتْضِرُب«،ـوفيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص)2(:ـ»َوَيْضِرُب«،ـوفيـ»ع«:ـ»َأْضِرُبـ )3ـ(

َوَنْضِرُبـَوَتْضِرُب«.
فـيـ»ب«ـزيـادة:ـ»اْضِرَبا«،ـقالـالقليوبيـ)ق32ب(:ـ»وفيـبعضـالنسـخـزيادة:ـاْضِرَبا،ـبعدـ )4ـ(

اْضِربِيـلمثنىـالمؤنث،ـوالـحاجةـإليه«.
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َباُب اْلَمْفُعوِل الَِّذي َلْ ُيَسمَّ َفاِعُلُه

ِذيـَصَدَرـِمنُْهـاْلِفْعُل. َأْي))(ـَلْمـُيْذَكْرـَمَعُهـَفاِعُلُه)2(ـالَّ

ِه)3(ـَتْقِريًباـَعَلىـاْلُمْبَتِدِئ،ـَفَقاَل:ـَوُهَوـااِلْسـُمـ َوَرَسـَمُهـبِِذْكِرـَبْعـِضـَخَواصِّ
تِِه،ـَوُوُجوِبـ ِذيـَلْمـُيْذَكْرـَمَعُهـَفاِعُلُه؛ـلِِقَياِمِهـَمَقاَمُهـفِي:ـَرْفِعِه،ـَوُعْمِديَّ اْلَمْرُفـوُعـالَّ

َتْأِخيِرِه)4(ـَعِنـاْلِفْعِل،ـَوَتْأنِيِثـاْلِفْعِلـلَِتْأنِيثِِه)5(. 

ـَفُحِذَفـَعْمٌروـ ـَنْحُو:ـ»ُضِرَبـَزْيٌد«،ـَواأْلَْصُل:ـ»َضَرَبـَعْمٌروـَزْيًدا«، َوَذلَِك
ِذيـُهَوـَفاِعُلـَضَرَبـلَِغَرٍضـِمَنـاأْلَْغَراِض،ـَفَبِقَيـاْلِفْعُلـُمْحَتاًجاـإَِلىـَماـُيْسـنَُدـ الَّ
إَِلْيِه،ـَفُأِقيَمـاْلَمْفُعوُل)6(ـُمَقاَمـاْلَفاِعِلـفِيـاإْلِْسـنَاِدـإَِلْيِه،ـَفَصاَرـَمْرُفوًعاـَبْعَدـَأْنـَكاَنـ
ـَفُأْبِقَىـ ـاآْلَخِر، ـَأَحِدِهَماـَعِن)7( ـَتْمِييِز ـإَِلى ـَفاْحتِيَج ـبِاْلَفاِعِلـُصوَرًة، ـَفاْلَتَبَس َمنُْصوًبا،

اْلِفْعُلـَمَعـاْلَفاِعِلـَعَلىـَأْصِلِه،ـَوُغيَِّرـَمَعـَناِئبِِهـفِيـاْلَماِضيـَواْلُمَضاِرِع.ـ

فيـ»س«ـو»ع«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص)2(:ـ»َأِي:ـالَِّذي«،ـبزيادة:ـ»الَِّذي«. ))ـ(
ـالشنوانيةـ)ق73ب(. ـتعليقـالدرة ـلفظاـوالـتقديرا. ـفاعلـله ـفلمـحيتجـإىلـذكر أيـتركـوملـيقصد، )2ـ(

تقدمـالكامـعلىـالرسمـبذكرـبعضـخواصـالشيءـفيـأولـبابـالفاعل. )3ـ(
ِرِه«. فيـ»ب«ـو»س«ـو»ك«ـو»ي«:ـ»َتَأخُّ )4ـ(

لـوـقـال:ـ»لقيامـهـمقامهـفيـجميـعـأحكامه«ـلـكانـأخصرـوأشـمل.ـتعليقـالدرةـالشـنوانيةـ )5ـ(
)ق73ب(،ـوقـالـالوفائي:ـ»وقدـيقالـأرادـبذلكـالتقريبـوالتوضيحـعلىـالمبتدئ«.ـالدرةـ

السنيةـ)58)أ(.
فيـ»ز«ـو»ع«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص22(:ـ»اْلَمْفُعوُلـبِِه«. )6ـ(

فيـالمطبوعـ)ص22(ـ»ِمْن«ـبدل:ـ»َعْن«. )7ـ(
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ُلُه،ـَوُكِسَرـَماـَقْبَلـآِخِرِه:ـَتْحِقيًقاـَكـ»ُضِرَب«،ـ ـَأوَّ َفإِْنـَكاَنـاْلِفْعُلـَماِضًياـُضمَّ
.)((» َأْوـَتْقِديًراـَكـ»ِقيَل«ـَو»بِيَع«ـَو»ُشدَّ

ُلُه،ـَوُفتَِحـَماـَقْبَلـآِخِرِه:ـَتْحِقيًقاـَنْحُو:ـ»ُيْضَرُب«،ـ ـَأوَّ َوإِْنـَكاَنـُمَضاِرًعـاـُضمَّ
.)2(» َأْوـَتْقِديًراـَنْحُو:ـ»ُيَقاُل«ـَو»ُيَباُع«ـَو»ُيَشدُّ

ُهـاَلـُيْبنَىـلِْلَمْفُعوِل.ـ َوَسَكَتـَعْنـفِْعِلـاأْلَْمِر؛ـأِلَنَّ

ـَفاِعُلُه،ـَعَلىـِقْسـَمْيِن:ـَظاِهٍر،ـَوُمْضَمٍر،ـ ِذيـَلْمـُيَسـمَّ ـالَّ ـاْلَمْفُعوُل َوُهَو،ـَأِي:
َمـفِيـاْلَفاِعِل.ـ َكَماـَتَقدَّ

اِد،ـ ـالضَّ َفالظَّاِهُرـاْلُمْسـنَُدـإَِلْيِهـاْلَماِضي،ـَنْحُوـَقْولِـَك:ـ»ُضِرَبـَزْيٌد«ـــبَِضمِّ
ـَفاِعُلُه،ـَوَزْيٌد:ـ ـُيَسـمَّ ـَلْم ـلَِما ـَوإِْعَراُبـُه)3(:ـُضِرَب:ـفِْعٌلـَمـاٍضـَمْبنِيٌّ اِءــ ـالـرَّ َوَكْسـِر

ىـَأْيًضا:ـَناِئَبـاْلَفاِعِل.ـ ـَفاِعُلُه،ـَوُيَسمَّ َمْفُعوُلـَماـَلْمـُيَسمَّ

لِِهـَوَفْتِحـَماـ ـَأوَّ ـبَِضمِّ َواْلُمْسـنَُدـإَِلْيِهـاْلُمَضـاِرُعـَنْحُوـَقْولَِك:ـ»ُيْضَرُبـَزْيـٌد«ــ
ـَفاِعُلُه،ـَوإِْنـِشـْئَتـ ـلَِماـَلْمـُيَسـمَّ َقْبَلـآِخِرِهـــَوإِْعَراُبُه:ـُيْضَرُب:ـفِْعٌلـُمَضاِرٌعـَمْبنِيٌّ

ِقيـَلـوبِيـَعـأصلهما:ـ»ُقِوَل«ـو»ُبِيَع«،ـنقلتـحركةـالعينـ)الـواوـوالياء(ـللثقلـإلىـماـقبلهـبعدـ ))ـ(
سـلبـحركتهـفسـكنتـالعين،ـوقلبتـالواوـياءـلسكونهاـوانكسـارـماـقبلها،ـولمـتقلبـالياءـ
:ـ»ُشِدَد«ـبالفك،ـفأدغمـالمثانـالجتماعهما.ـ لعدمـالمقتضي،ـفصار:ـِقيَلـوبِيَع،ـوأصلـُشدَّ

فتحـربـالبريةـ)ق7))ب(.
يقالـويباعـأصلهما:ـ»ُيْقَوُل«ـو»ُيْبَيُع«ـنقلتـحركةـكلـمنـالواوـوالياءـإلىـالسـاكنـالصحيحـ )2ـ(
قبلهـا،ـوقلبـتـألفاـلتحركهاـفيـاألصلـوانفتاحـماـقبلهاـاآلن،ـفصـار:ـُيَقاُلـوُيَباُع.ـفتحـربـ
ـأصلها:ـ»ُيْشَدُد«ـأسكنـالحرفـاألول،ـوأدغمـفيـالثانيـوجوبا؛ـ البريةـ)ق8))ب(،ـوُيَشـدُّ

الجتماعـالمثلينـمعـعدمـالمانعـمنـاإلدغام.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق74ب(.
أيـتطبيقهـوتنزيلهـعلىـالقواعدـالكليةـبأنـيردـكلـفردـمنهـإلىـأصله،ـوإالـفضربـالـإعرابـ )3ـ(

فيه.ـحاشيةـالفيشيـ)ق7)ب(.
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ـلِْلَمْفُعوِلـَأْوـلِْلَمْجُهوِل))(،ـَوَزْيـٌد:ـَناِئُبـاْلَفاِعِل)2(،ـَأْوـَمْفُعوُلـَماـَلْمـ ُقْلـَت:ـَمْبنِيٌّ
ـَفاِعُلُه.ـ ُيَسمَّ

،ـَأْوـَمِزيًدا)3(ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ ًداـَكَماـَمرَّ ـاْلِفْعِلـَبْيـَنـَأْنـَيُكوَنـُمَجرَّ َواَلـَفـْرَقـفِي
ـاْلَياِء،ـَوَفْتِحـ ـبَِضمِّ ـَو»ُيْكـَرُمـَعْمٌرو«ــ اِءــ ـالرَّ ـاْلَهْمَزِة،ـَوَكْسـِر ـبَِضمِّ »ُأْكـِرَمـَعْمٌرو«ــ

)5(ـَقْبَلُهَما. اِءـــَوإِْعَراُبُهَماـَعَلىـِوَزاِن)4(ـَماـَمرَّ الرَّ

َمِةـفِيـَباِبـاْلَفاِعِل.ـ ـَوِقْسـَماـَبِقَىـِمْن)6(ـَأْقَساِمـالظَّاِهِرـاْلُمَتَقدِّ

ـَفاِعُلُهـاْلُمْضَمُرـِقْسَماِن:ـُمتَِّصٌل،ـَوُمنَْفِصٌل.ـ ِذيـَلْمـُيَسمَّ َواْلَمْفُعوُلـالَّ

َفاْلُمتَِّصُل َنْحُوـَقْولَِك:ـ

ـ اِءـــَوإِْعَراُبُه:ـُضِرَب:ـفِْعٌلـَماٍضـَمْبنِيٌّ اِد،ـَوَكْسـِرـالرَّ ـالضَّ »ُضِرْبُت«ـــبَِضمِّ
َها)7(  ـَأنَّ ِمـَوْحَدُه،ـفِيـَمْوِضِعـَرْفٍعـَعَلى ـاْلُمَتَكلِّ ـاْلَمْضُموَمُة:ـَضِميُر لِْلَمْفُعوِل،ـَوالتَّاُء

ـَفاِعُلُه.ـ َمْفُعوُلـَماـَلْمـُيَسمَّ

أيـللمجهولـفاعله،ـوفيهـأنهـقدـالـيكونـفاعلهـمجهوالـفاـيتحققـفيهـمناطـالتسمية،ـاللهمـ ))ـ(
ـالمذكورـمنـ ـالفعل ـاإلمـكان،ـوكلـفردـمنـأفراد ـالتسـمية إالـأنـيقـالـيكفيـفيـوجودـمناط

حيثـإنهـبنيـللمفعولـيمكنـأنـيجهلـفاعله.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق75أ(.
فيـ»أ«ـو»ز«ـوالمطبوعـ)ص22(:ـ»َناِئٌبـَعِنـاْلَفاِعِل«. )2ـ(

فـيـالمطبـوعـ)ص22(:ـ»َوَمِزيًدا«،ـوالمزيـد:ـهوـالذيـزيدـفيهـعلـىـحروفهـاألصلية.ـفتحـ )3ـ(
ربـالبريةـ)9))أ(.

علىـوزان:ـأيـموازنةـومشاكلةـماـمر،ـوهو:ـُضِرَبـَزْيٌدـَوُيْضَرُبـَزْيٌد.ـالدرةـالسنيةـللوفائيـ )4ـ(
)ق65)أ(.

َم«. «ـالـتوجدـفيـ»ز«،ـوجاءـفيـ»س«ـبدلها:ـ»َتَقدَّ »َمرَّ )5ـ(
فيـالمطبوعـ)ص22(:ـ»َعَلى«ـبدل:ـ»ِمْن«. )6ـ(

فيـ»ي«:ـ»َأنَُّه«. )7ـ(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 151 قسمـالتحقيق 

ـ ـَوإِْعَراُبُه:ـُضِرَب:ـفِْعٌلـَماٍضـَمْبنِيٌّ اِءــ اِد،ـَوَكْسـِرـالرَّ ـالضَّ ـبَِضمِّ َو»ُضِرْبنَا«ــ
ـفِيـَمْوِضِعـَرْفٍعـَعَلىـ ـَنْفَسُه، ِم ـاْلُمَعظِّ ـَأِو ِمـَمَعـَغْيِرِه))( ـاْلُمَتَكلِّ لِْلَمْفُعوِل،ـَوَنا:ـَضِميُر

ـَفاِعُلُه.ـ ُه)2(ـَمْفُعوُلـَماـَلْمـُيَسمَّ َأنَّ

ـَوإِْعَراُبُه:ـُضِرَب:ـ اِء،ـَوَفْتـِحـالتَّاِء)3(ــ اِد،ـَوَكْسـِرـالرَّ ـالضَّ ـبَِضمِّ َو»ُضِرْبَت«ــ
ـلِْلَمْفُعوِل،ـَوالتَّاُءـاْلَمْفُتوَحُة:ـَضِميُرـاْلُمَخاَطِب،ـفِيـَمْوِضِعـَرْفٍعـ فِْعٌلـَماٍضـَمْبنِيٌّ

ـَفاِعُلُه.ـ َهاـَمْفُعوُلـَماـَلْمـُيَسمَّ َعَلىـَأنَّ

اِء،ـَوالتَّـاِءـاْلُمَثنَّاِةـَفـْوُقـــَوإِْعَراُبُه:ـ اِد،ـَوَكْسـِرـالرَّ ـالضَّ َو»ُضِرْبـِت«ـــبَِضـمِّ
ـلِْلَمْفُعـوِل،ـَوالتَّاُءـاْلَمْكُسـوَرُة:ـَضِميـُرـاْلُمَخاَطَبِةـفِيـ ُضـِرَب:ـفِْعٌلـَمـاٍضـَمْبنِيٌّ

ـَفاِعُلُه.ـ َها)4(ـَمْفُعوُلـَماـَلْمـُيَسمَّ َمْوِضِعـَرْفٍعـَعَلىـَأنَّ

ـالتَّاِءـاْلُمَثنَّاِةـَفْوُقـــَوإِْعَراُبُه:ـ اِء،ـَوَضمِّ اِد،ـَوَكْسِرـالرَّ ـالضَّ َو»ُضِرْبُتَما«ـــبَِضمِّ
ـلِْلَمْفُعوِل،ـَوالتَّـاُءـاْلَمْضُموَمُةـاْلُمتَِّصَلُةـبِاْلِفْعِل:ـَضِميُرـ ُضـِرَب:ـفِْعٌلـَماٍضـَمْبنِيٌّ
ـَفاِعُلُه،ـ َهاـَمْفُعوُلـَماـَلْمـُيَسـمَّ ـَأنَّ ـاْلُمَخاَطـِبـُمْطَلًقا،ـفِيـَمْوِضـِعـَرْفٍعـَعَلى ى اْلُمَثنَـّ

َواْلِميُمـَواأْلَلُِف:ـَعَاَمٌةـَعَلىـالتَّْثنَِيِة)5(. 

ـالتَّـاِءـاْلُمتَِّصَلـِةـبِاْلِميِمـــ اِء،ـَوَضمِّ اِد،ـَوَكْسـِرـالـرَّ ـالضَّ  َو»ُضِرْبُتـْم«ـــبَِضـمِّ
ـلِْلَمْفُعـوِل،ـَوالتَّـاُءـاْلَمْضُموَمـُة:ـَضِميـُرـ َوإِْعَراُبـُه:ـُضـِرَب:ـفِْعـٌلـَمـاٍضـَمْبنِـيٌّ

فيـ»ز«:ـ»َمَعُهـَغْيُرُه«،ـوفيـ»ع«:ـ»َوَمَعُهـَغْيُرُه«. ))ـ(
فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص23(:ـ»َأنََّها«. )2ـ(
فيـ»أ«ـو»ي«ـزيادة:ـ»اْلُمَثنَّاِةـَفْوُق«. )3ـ(

فيـ»أ«:ـ»َأنَُّه«. )4ـ(
وفيـ»أ«ـو»ع«ـو»ي«:ـ»َعَاَمُةـالتَّْثنَِيِة«،ـقالـالوفائي:ـ»الصوابـأنـيقال:ـوالميمـحرفـعماد،ـ )5ـ(

واأللفـللتثنية«.ـالدرةـالسنيةـ)ق67)أ(.
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اْلُمَخاَطبِيَن))(ـفِيـَمْوِضِعـَرْفٍعـَعَلىـالنَِّياَبِةـَعِنـاْلَفاِعِل،ـَواْلِميُم:ـَعَاَمُةـاْلَجْمِع.

ـ ـاْلُمتَِّصَلـِةـبِالنُّوِنــ ـالتَّـاِء اِء،ـَوَضمِّ ـالـرَّ اِد،ـَوَكْسـِر ـالضَّ ـبَِضـمِّ «ــ َو»ُضِرْبُتـنَّ
ـلِْلَمْفُعوِل،ـَوالتَّـاُءـاْلَمْضُموَمُة:ـَضِميُرـَجْمِعـ َوإِْعَراُبـُه:ـُضِرَب:ـفِْعٌلـَماٍضـَمْبنِـيٌّ

َدُة:ـَعَاَمُةـَجْمِعـاإْلَِناِث.ـ اْلُمَؤنَِّث)2(ـاْلَحاِضِر،ـَوالنُّوُنـاْلُمَشدَّ

ِلـَمْكُسـوُرـَماـَقْبَلـاآْلِخِر،ـ ـاْلِفْعَلـفِـيـاْلَجِميِعـَمْضُموُمـاأْلَوَّ َواْلَحاِصـُلـَأنَّ
اـُوِضَعْتـُمْشَتَرَكًةـَبْيَنـ َهاـَلمَّ ـَأنَّ ـَفاِعُلُه،ـإاِلَّ ـالتَّاَءـفِيـاْلَجِميِعـَمْفُعوُلـَماـَلْمـُيَسـمَّ َوَأنَّ
ـَتْمِييِزـ ـإَِلى ـاْحتِيَج ِمـَواْلُمَخاَطِبـَواْلُمَخاَطَبـِةـَواْلُمَثنَّىـَواْلَمْجُموِع ـاْلُمَتَكلِّ اْلُمْفـَرِد
ِر،ـ وَهـاـفِيـاْلُمَتَكلِِّم،ـَوَفَتُحوَهاـفِـيـاْلُمَخاَطِبـاْلُمَذكَّ ـِمنَْهـاـَعِنـاآْلَخِر،ـَفَضمُّ ُكلٍّ
َثِة،ـَوَزاُدواـاْلِميـَمـَواأْلَلَِفـفِيـِخَطـاِبـاْلُمَثنَّى،ـ َوَكَسـُروَهاـفِـيـاْلُمَخاَطَبـِةـاْلُمَؤنَّ
َدَةـفِيـِخَطاِبـ ـاْلُمَشـدَّ ـالتَّْذِكيـِر،ـَوالنَّوَن ـاْلَجْمِعـفِي َواْلِميـَمـَوْحَدَهـاـفِيـِخَطـاِب

اْلَجْمِعـفِيـالتَّْأنِيِث.ـ

اَلِت.ـ ـبِِهـُتْطَلُبـِمَنـاْلُمَطوَّ ـبَِماـاْخُتصَّ َوُمنَاَسَبُةـُكلٍّ

ُهـفِيـاْلَحاِضِر)3(.  َهَذاـُكلُّ

َوَتُقوُل فِي اْلَغائِِب:ـ

ـَوإِْعَراُبُه:ـُضِرَب:ـفِْعٌلـَماٍضـ ـآِخِرِهــ لِِه)4(،ـَوَكْسِرـَماـَقْبَل ـَأوَّ ـبَِضمِّ »ُضِرَب«ــ
ُهـَمْفُعوُلـَماـَلْمـ ـَعَلىـَأنَّ ـلِْلَمْفُعوِل،ـَوفِيِهـَضِميٌرـُمْسـَتتٌِرـَجَواًزا،ـَمْرُفوُعـاْلَمَحلِّ َمْبنِيٌّ

ُكوِرـاْلُمَخاَطبِيَن«. فيـ»ك«:ـ»َضِميُرـَجْمِعـالذُّ ))ـ(
فيـ»أ«:ـ»اإْلَِناِث«،ـوجاءـفيـ»أ«ـو»ز«ـوالمطبوعـ)ص23(ـزيادة:ـ»اْلُمَخاَطَباِت«. )2ـ(

أيـسواءـكانـمتكلما،ـأوـمخاطبا.ـحاشيةـالفيشيـ)ق7)ب(. )3ـ(
اِد«. ـالضَّ فيـ»ز«ـو»ي«:ـ»بَِضمِّ )4ـ(
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ـَفاِعُلُهـَتْقِديُرُهـُهَو))(،ـَوُهَو:ـَضِميُرـاْلُمْفَرِدـاْلَغاِئِب.ـ ُيَسمَّ

ـــَوإِْعَراُبُه:ـُضِرَب:ـ ـالتَّاِء)2( اِء،ـَوُسُكوِن ـالرَّ اِد،ـَوَكْسِر ـالضَّ ـبَِضمِّ ــ َو»ُضِرَبْت«
ـَلْمـ ـَتْأنِيٍث،ـَوَمْفُعوُلـَما ـآِخِرِه:ـَحْرُف ـفِي اِكنَُة ـالسَّ ـلِْلَمْفُعوِل،ـَوالتَّاُء فِْعٌلـَماٍضـَمْبنِيٌّ
ـَفاِعُلُه:ـَضِميٌرـُمْسَتتٌِرـَجَواًزاـفِيـُضِرَبْتـَتْقِديُرُهـِهَي،ـَوُهَو)3(:ـَضِميُرـاْلُمْفَرَدِةـ ُيَسمَّ

اْلَغاِئَبِة.ـ

لِِه،ـَوَكْسـِرـَماـَقْبَلـآِخِرِهـــَوإِْعَراُبُه:ـُضِرَب:ـفِْعٌلـَماٍضـ ـَأوَّ َو»ُضِرَبا«ـــبَِضمِّ
ـاْلَغاِئِب،ـ ِر ـاْلُمَذكَّ ـاْلُمَثنَّى ـبِاْلِفْعِل:ـَضِميُر ـاْلُمتَِّصَلُة ـَفاِعُلُه،ـَواأْلَلُِف ـُيَسمَّ ـَلْم ـلَِما َمْبنِيٌّ

ـَفاِعُلُه.ـ ُهـَمْفُعوُلـَماـَلْمـُيَسمَّ فِيـَمْوِضِعـَرْفٍعـَعَلىـَأنَّ

)4(ـبُِضِرَبَتاـلُِمَثنَّىـاْلُمَؤنَّـِث)5(ـاْلَغاِئِب،ـَوإِْعَراُبُه:ـُضِرَب:ـفِْعٌلـَماٍضـ َوَأَخلَّ
ـلِْلَمْفُعـوِل،ـَوالتَّاُء:ـَحْرُفـَتْأنِيٍث،ـَواأْلَلُِف:ـَضِميُرـاْلُمَثنَّىـاْلُمؤنَِّثـاْلَغاِئِب،ـ َمْبنِيٌّ

فِيـَمْوِضِعـَرْفٍعـَعَلىـالنَِّياَبِةـَعِنـاْلَفاِعِل.ـ

لِِه،ـَوَكْسِرـَماـَقْبَلـآِخِرِهـــَوإِْعَراُبُه:ـُضِرَب:ـفِْعٌلـَماٍضـ ـَأوَّ َو»ُضِرُبوا«ـــبَِضمِّ
ِريـَن)6(ـاْلَغاِئبِيَن)7(،ـفِيـَمْوِضِعـ ـلِْلَمْفُعوِل،ـَواْلَواُو:ـَضِميـُرـاْلَجَماَعِةـاْلُمَذكَّ َمْبنِـيٌّ

َرْفٍعـَعَلىـالنَِّياَبِةـَعِنـاْلَفاِعِل،ـَواأْلَلُِف:ـَحْرٌفـَزاِئٌد.ـ

»َتْقِديـُرُهـُهـَو«ـالـتوجدـفـيـ»ب«ـو»ع«،ـومحلهاـفيـ»س«ـقبلـذلكـبعـدـقوله:ـ»َجَواًزا«ـفيـ ))ـ(
الجملةـذاتها.

فيـ»س«:ـ»َوبُِسُكوِنـالتَّاِء«،ـوفيـ»ك«ـزيادة:ـ»اْلُمَثنَّاِةـَفْوُق«. )2ـ(
فيـ»أ«ـو»ز«ـوالمطبوعـ)ص23(:ـ»َوِهَي«.ـ )3ـ(

فيهـنظر؛ـألنـالضميرـهوـاأللف،ـوقدـمثلـبهاـفيماـقبله،ـوأماـالتاءـفاـمدخلـلهاـفيـالضمير؛ـ )4ـ(
ألنهاـحرفـتأنيث.ـحاشيةـالفيشيـ)ق7)ب(.

فيـ»س«ـوـ»ع«:ـ»لِْلُمَثنَّىـاْلُمَؤنَِّث«،ـوفيـ»ك«:ـ»لِْلُمَؤنَِّثـاْلُمَثنَّى«. )5ـ(
ِريَن«. ُكوِر«،ـوفيـ»ع«:ـ»َجَماَعِةـاْلُمَذكَّ فيـ»أ«ـو»ز«ـو»ي«:ـ»الذُّ )6ـ(

»اْلَغاِئبِيَن«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«. )7ـ(
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ـَوإِْعَراُبُه:ـ َدِةــ اِء،ـَوُسُكوِنـاْلَباِءـاْلُمَوحَّ اِد،ـَوَكْسـِرـالرَّ ـالضَّ ـبَِضمِّ َو»ُضِرْبَن«ــ
ـَفاِعُلُه،ـَوالنُّوُن:ـَضِميُر))(ـاإْلَِناِثـاْلَغاِئَباِت،ـ ـلَِماـَلْمـُيَسمَّ ُضِرَب:ـفِْعٌلـَماٍضـَمْبنِيٌّ

ـَفاِعُلُه.ـ ُهـَمْفُعوُلـَماـَلْمـُيَسمَّ )2(ـَرْفٍعـَعَلىـَأنَّ فِيـَمَحلِّ

ُهـفِيـاْلُمتَِّصِل.ـ َهَذا)3(ـُكلُّ

ـَنْحُن«،ـَو»َماـ ـَأَنا«،ـَو»َماـُضـِرَبـإاِلَّ َوَتُقـوُل فِـي اْلُمنَْفِصِل:ـ»َماـُضـِرَبـإاِلَّ
ـ ـَأْنُتَما«،ـَو»َماـُضِرَبـإاِلَّ ـَأْنِت«،ـَو»َماـُضِرَبـإاِلَّ ـَأْنَت«،ـَو»َماـُضِرَبـإاِلَّ ُضِرَبـإاِلَّ
ـِهَي«،ـَو»َماـ ـُهَو«،ـَو»َماـُضِرَبـإاِلَّ «،ـَو»َماـُضِرَبـإاِلَّ ـَأْنُتـنَّ َأْنُتـْم«،ـَو»َماـُضِرَبـإاِلَّ

«.ـ ـُهنَّ ـُهْم«،ـَو»َماـُضِرَبـإاِلَّ ـُهَما«،ـَو»َماـُضِرَبـإاِلَّ ُضِرَبـإاِلَّ
َوَكَذا)4(ـَتُقوُل:ـ»إِنََّماـُضِرَبـَأَنا«...ـإَِلىـآِخِرَها)5(.

ِل،ـَمْكُسوُرـَماـَقْبَلـاآْلِخِر.ـ َواْلِفْعُلـفِيـاْلَجِميِعـَمْضُموُمـاأْلَوَّ
ُل)7(ـبِِذْكِرِه)8(.  َوِقْسـَعَلْيِهـَماـَأْمَكَنـفِيـاْلُمَضاِرِع)6(،ـَفَاـُنَطوِّ

فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص24(:ـ»َضِميُرـَجَماَعِةـاإْلَِناِثـاْلَغاِئَباِت«،ـوفيـ»أ«:ـ»َجْمِعـاإْلَِناِث«. ))ـ(
فيـالمطبوعـ)ص24(:ـ»فِيـَمْوِضِع«. )2ـ(
فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص24(:ـ»َوَهَذا«. )3ـ(
فيـالمطبوعـ)ص24(:ـ»َوَكَذلَِك«. )4ـ(
فيـالمطبوعـ)ص24(:ـ»إَِلىـآِخِرِه«. )5ـ(

أيـماـأمكنكـاستحضاره،ـوليسـالمرادـأنـبعضهاـممكنـفيـالمضارعـوبعضهاـغيرـممكن،ـ )6ـ(
بلـكلهاـتجريـفيـالمضارعـكالماضي.ـحاشيةـالمدابغيـ)ق25)ب(.

فيـ»ز«:ـ»َفَاـُنطِيُل«. )7ـ(
قـالـالوفائـي:ـ»فاـنطولـبذكره؛ـألنـهذاـأمرـسـهل،ـتقـولـفيه:ـُأْضـَرُب:ـللمتكلمـوحده،ـ )8ـ(
وُنْضـَرُبـللمتكلمـالمعظمـنفسـهـأوـومعهـغيره،ـوُتْضَرُب:ـللمخاطـبـالمذكر،ـوُتْضَربِيَن:ـ
للمخاطبـةـالمؤنثـة،ـوُتْضَرَباِن:ـللمثنىـالمخاطـبـمطلقا،ـوُتْضَرُبـوَن:ـللجمعـالمخاطب،ـ
وُيْضـَرُب:ـللمفردـالمذكرـالغائب،ـوُتْضـَرُب:ـللمؤنثةـالغائبة،ـوُتْضَرَباِن:ـللمثنىـالمؤنثـ=
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َباُب اْلُمْبَتَدأِ َواْلَخَبِر

ابُِعـِمَنـاْلَمْرُفوَعاِت. َوُهَو))(ـالثَّالُِثـَوالرَّ

ـ ُل)2(،ـاْلَمْرُفـوُعـَلْفًظـاـَأْوـَمَحـاًّ ِريـُحـَأِوـاْلُمـَؤوَّ اْلُمْبَتـَدُأـُهـَو:ـااِلْسـُمـالصَّ
ـَأْشَبَهَها)3(.  اِئَدِةـَوَما ـالزَّ ْفظِيَِّةـَغْيِر ـاللَّ ـاْلَعَواِمِل ُد،ـَعِن ـاْلُمَجرَّ ـَأِي: ـاْلَعاِري، بِااِلْبتَِداِء،
ـاْلَمنُْصـوُب،ـَواْلَمْجُروُر)4(  ـاْلِفْعُلـَواْلَحْرُف،ـَوبِاْلَمْرُفوِع: ـبِااِلْسـِم: َفَخَرَج
بَِغْيـِرـَزاِئـٍدـَأْوـِشـْبِهِه)5(،ـَوبِاْلَعـاِريـَعـِنـاْلَعَواِمـِلـاللَّْفظِيَّـِة:ـاْلَفاِعُلـَواْسـُمـَكاَنـ

َوَأَخَواتَِها)6(؛ـلَِكْوِنـَعاِمِلَها)7(ـَلْفظِيًّا،ـَوُهَوـاْلِفْعُل.ـ

الغائـب،ـوُيْضَرَباِن:ـللمثنىـالغائـبـمطلقا،ـوُيْضَرُبوَن:ـلجمعـالمذكـرـالغائب،ـوالفعلـفيـ ـ=
الجميعـمضمومـاألولـمفتوحـماـقبلـاآلخر«.ـالدرةـالسنيةـ)ق70)ب(.

فـيـالمطبـوعـ)ص24(:ـ»َوُهـَوـالَبـاُب«،ـوقـالـالوفائي:ـ»وهـو،ـأيـالمذكـور،ـوإالـفكانـ ))ـ(
الواجبـعلىـالشارحـــرحمهـاهللـــأنـيقول:ـوهما«.ـالدرةـالسنيةـ)ق)7)أ(.

ـالذيـيحتاجـفيـكونهـ ـإلىـتأويـل،ـوالمؤول:ـهو ـاسـما ـالذيـالـيحتاجـفيـكونه الصريـحـهو )2ـ(
اسماـإلىـتأويل.ـحاشيةـالفيشيـ)ق7)ب(.

ـاهللِـ اِئَدِة،ـَنْحُو:ـبَِحْسبَِكـِدْرَهٌم،ـَوَماـَأْشَبَهَها،ـَنْحُو:ـَلَعلَّ ْفظِيَِّةـَغْيِرـالزَّ فيـ»ع«:ـ»َعِنـاْلَعَواِمِلـاللَّ )3ـ(
َلُكْمـَعَلْينَا«،ـونحوهـفيـ»ك«. َفضَّ

قالـالفيشي)ق8)أ(:ـ»قولهـالمجرور،ـأوـالمخفوضـعلىـخافـفيـالنسخ«. )4ـ(
اِئَدِة:ـ فيـ»أ«ـو»ب«:ـ»َوِشـْبِهِه«،ـوفيـالمطبوعـ)ص24(:ـ»اْلَمنُْصوُبـَواْلَمْجُروُر،ـَوبَِغْيِرـالزَّ )5ـ(

اِئَدُةـَأْوـِشْبُهَها«. الزَّ
وخـرجـالنائـبـعنـالفاعلـوخبرـإنـوأخواته؛ـإذـليسـفيـكامهـالحصرـفيماـذكره.ـحاشـيةـ )6ـ(

المدابغيـ)ق28)ب(.
فـيـ»أ«:ـ»َعاِمَلْيِهَما«،ـوفـيـ»ب«ـوالمطبوعـ)ص24(ـوالنبتيتيـ)ق23)أ(:ـ»َعاِمِلِهَما«،ـقالـ )7ـ(

النبتيتي:ـ»أيـعاملـاالسمين«.
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ِريِحـاْلَواِقِعـُمْبَتَدًأ:ـ»َزْيٌدـَقاِئٌم«.ـ ِمَثاُلـااِلْسِمـالصَّ

َفَزْيٌد:ـُمْبَتَدٌأ،ـَوُهَو))(ـَمْرُفوٌعـبِااِلْبتَِداِء.ـ

اًلـلَِثـاٍن،ـبَِحْيُثـَيُكوُنـ ـْيِء،ـَوَجْعِلِهـَأوَّ َوااِلْبتِـَداُءـِعَبـاِرٌةـَعِنـااِلْهتَِماِمـبِالشَّ
ِل)2(. الثَّانِيـَخَبًراـَعِنـاأْلَوَّ

َوَقاِئٌم:ـَخَبُرُه،ـَوُهَوـَمْرُفوٌعـبِاْلُمْبَتَدأِ.

ُمْبَتـَدًأ:ـ﴿ک ک ک  گ﴾)3(  اْلَواِقـِعـ ِلـ اْلُمـَؤوَّ ااِلْسـِمـ َوِمَثـاُلـ
َفـَأْنـَتُصوُموا:ـفِيـَتْأِويِلـَمْصـَدٍرـَمْرُفوٍعـَعَلىـااِلْبتَِداِء،ـَوَخْيـٌر:ـَخَبُرُه،ـَوالتَّْقِديُر:ـ

»َصْوُمُكْم)4(ـَخْيٌرـَلُكْم«.

)5( ُهَو:ـااِلْسُمـاْلَمْرُفوُعـبِاْلُمْبَتَدأِ)6(،ـاْلُمْسنَُدـإَِلْيِه،ـَأْي:ـإَِلىـ َواْلَخَبُرـاأْلَْصِليُّ
اْلُمْبَتَدأِ.ـ

ٍر،ـَنْحُوـَقْولِـَك:ـ»َزْيٌدـَقاِئٌم«،ـ ـَتاَرًةـَيُكوُنـاْلُمْبَتـَدُأـَواْلَخَبُرـُمْفَرَدْيِنـلُِمَذكَّ ُثـمَّ
َفَزْيٌد:ـُمْبَتَدٌأـَمْرُفوٌعـبِااِلْبتَِداِء،ـَوَقاِئٌم:ـَخَبُرُهـَمْرُفوٌعـبِاْلُمْبَتَدأِ.ـ

»َوُهَو«ـالـتوجدـفيـ»ز«ـو»ع«ـو»ي«. ))ـ(
قـالـبعـضـالمحققين:ـاالبتداءـهوـالتجردـللسـناد،ـقـال:ـوهذاـالحدـهـوـالذهبـاإلبريز.ـ )2ـ(

حاشيةـالنجاريـ)ق24ب(.
سورةـالبقرة،ـاآليةـ)84)(. )3ـ(

قالـالقليوبيـ)ق34أ(:ـ»ِصَياُمُكْم،ـوفيـنسخة:ـَصْوُمُكْم«. )4ـ(
قـالـالشـنوانيـ)ق77أ(:ـ»جوابـعماـيقال:ـتعريفهـللخبرـالـيتنـاولـالخبرـإذاـكانـجملةـأوـ )5ـ(

جاراـومجرورا؛ـألنهـليسـباسم«.ـ
فيـ»س«:ـ»بِااِلْبتَِداِء«،ـوذكرـالناسخـفيـالحاشيةـأنهـوردـفيـبعضـالنسخ:ـ»بِاْلُمْبَتَدأِ«. )6ـ(
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ْيَداِن:ـ ْيَداِنـَقاِئَمـاِن«،ـَفالزَّ ـٍر،ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ»الزَّ َوَتـاَرًةـَيُكوَناِنـُمَثنََّيْيِنـلُِمَذكَّ
َمْرُفوٌعـَعَلىـااِلْبتَِداِء،ـَوَعَاَمُةـَرْفِعِهـاأْلَلُِف،ـَوَقاِئَماِن:ـَخَبُرُه،ـَوُهَوـَمْرُفوٌعـَوَعَاَمُةـ

َرْفِعِهـاأْلَلُِفـَأْيًضا.ـ

ْيُدوَنـ ـَنْحـُوـَقْولَِك:ـ»الزَّ ٍرـَجْمَعـَتْصِحيٍح، َوَتـاَرًةـَيُكوَنـاِنـَمْجُموَعْيِنـلُِمَذكَّ
ِة،ـ مَّ ْيُدوَن:ـَمْرُفوٌعـَعَلىـااِلْبتَِداِء،ـَوَعَاَمُةـَرْفِعِهـالَواُوـنَِياَبًةـَعِنـالضَّ َقاِئُمـوَن«،ـَفالزَّ

ِة.ـ مَّ َوَقاِئُموَن:ـَخَبُرُه،ـَوُهَوـَمْرُفوٌع،ـَوَعَاَمُةـَرْفِعِهـاْلَواُوـَأْيًضاـنَِياَبًةـَعِنـالضَّ

ُيوُدـِقَياٌم«)2(.  ٍرـَجْمَعـَتْكِسيٍر،ـَنْحُو))(:ـ»الزُّ َوَتاَرًةـَيُكوَناِنـَمْجُموَعْيِنـلُِمَذكَّ

َوَتاَرًةـَيُكوَناِنـُمْفَرَدْيِنـلُِمَؤنٍَّث،ـَنْحُو:ـ»ِهنٌْدـَقاِئَمٌة«.ـ

َوَتاَرًةـَيُكوَناِنـُمَثنََّيْيِنـلُِمَؤنٍَّث،ـَنْحُو:ـ»اْلِهنَْداِنـَقاِئَمَتاِن«.ـ

َوَتـاَرًةـَيُكوَنـاِنـَمْجُموَعْيـِنـلُِمَؤنَّـٍثـَجْمـَعـَتْصِحيـٍح،ـَنْحـُو:ـ»اْلِهنْـَداُتـ
َقاِئَماٌت«.ـ

َوَتاَرًةـَيُكوَناِنـَمْجُموَعْيِنـَجْمَعـَتْكِسيٍرـلُِمَؤنٍَّث،ـَنْحُو:ـ»اْلُهنُوُدـِقَياٌم«.ـ

َواْلُمْبَتَدُأـِمْنـَحْيُثـُهَو)3( ِقْسَماِن:ـِقْسٌمـَظاِهٌر،ـَوِقْسٌمـُمْضَمٌر.ـ

فيـ»ز«ـو»ك«ـوالمطبوعـ)ص25(ـزيادة:ـ»َقْولَِك«. ))ـ(
يجوزـأيضا:ـالزيودـقائمون.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق77أ(. )2ـ(

ـالتقسيمات،ـ ـفيـجميع ـيمكنـجريانه قوله:ـ»والمبتدأـمنـحيثـهو«ـجوابـعنـسؤالـمشهور )3ـ(
وحاصلهـأنـالمبتدأـمحصورـفيـهذينـالقسـمين،ـأعنيـالظاهرـوالمضمر،ـفإنـكانـالمقسمـ
ـالمضمرـفكذلك،ـوحاصلـ ـالشـيءـإلىـنفسهـوإلىـغيره،ـوإنـكانـهو ـالظاهرـلزمـتقسـيم هو
الجـوابـأنـالمقسـمـهوـالمبتدأـمنـحيـثـهوـبقطعـالنظرـعماـصدقـعليـهـفيـالخارجـمنـ

الظاهرـوالمضمر.ـحاشيةـالنجاريـ)ق24ب(.
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ْيَداِنـَقاِئَماِن«،ـ ـَنْحِوـَقْولَِك:ـ»َزْيٌدـَقاِئـٌم«،ـَو»الزَّ َمـِذْكُرُهـِمْن َفالظَّاِهـُرـَماـَتَقـدَّ
ْيُدوَنـَقاِئُموَن«،ـَوَماـَأْشَبَهـَذلَِك. و»الزَّ

َواْلُمْبَتَدُأـاْلُمْضَمُرـاْثنَاـَعَشَرـَضِميًراـُمنَْفِصًا،ـَوِهَي))(:ـ

ِمـَوْحَدُه.ـ َأَنا،ـلِْلُمَتَكلِّ

ِمـَمَعـَغْيِرِه)2(،ـَأِوـاْلُمَعظِِّم)3(ـَنْفَسُه.ـ َوَنْحُن،ـلِْلُمَتَكلِّ

َوَأْنَتـــبَِفْتِحـالتَّاِءـــلِْلُمَخاَطِب.ـ

َوَأْنِتـــبَِكْسِرـالتَّاِءـــلِْلُمَخاَطَبِة.ـ

ـالتَّاِء)4(ـــلِْلُمَثنَّىـُمْطَلًقا.  َوَأْنُتَماـــبَِضمِّ

ُكوِرـاْلُمَخاَطبِيَن.  ـالتَّاِء)5(ــلَِجْمِعـالذُّ َوَأْنُتْمـــبَِضمِّ

َناِثـاْلُمَخاَطَباِت.ـ ،ـلَِجْمِعـاإْلِ َوَأْنُتنَّ

َوُهَو،ـلِْلُمْفَرِدـاْلَغاِئِب.ـ

َوِهَي،ـلِْلُمْفَرَدِةـاْلَغاِئَبِة.ـ

فيـ»أ«:ـ»َوُهَو«. ))ـ(
ـالنحويين:ـ ِمـَمَعـَغْيـِرِه،ـعبارة ـالفيشـيـ)ق8)أ(:ـ»قوله:ـلِْلُمَتَكلِّ فـيـ»ع«:ـ»َوَمَعـُهـَغْيُرُه«،ـقال )2ـ(

ِمـَوَمَعُهـَغْيُرُه،ـفاـينبغيـالعدولـعنها«. لِْلُمَتَكلِّ
فيـ»ب«:ـ»لِْلُمَعظِِّم«. )3ـ(

ـالشـلبي:ـ»َوَأْنُتَمـاـلِْلُمَثنَّى،ـوفيـ ـالتَّـاِء«ـالـتوجـدـفـيـ»ب«ـو»س«ـو»ع«ـو»ك«،ـقـال »بَِضـمِّ )4ـ(
ـالتَّاِءـلِْلُمَثنَّى«.ـالدررـالفرائدـ)ق24أ(. نسخة:ـَوَأْنُتَماـبَِضمِّ
ـالتَّاِء«ـالـتوجدـفيـ»ب«ـو»س«ـو»ع«ـو»ك«ـو»ي«. »بَِضمِّ )5ـ(
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َوُهَما،ـلِْلُمَثنَّى))(ـاْلَغاِئِبـُمْطَلًقا)2(. 

ُكوِرـاْلَغاِئبِيَن.ـ َوُهْم،ـلَِجْمِعـالذُّ

َناِثـاْلَغاِئَباِت. ،ـلَِجْمِعـاإْلِ َوُهنَّ

ـإَِذاـَوَقَعْتـ ـاْلُمنَْفِصَلَة،ـَواْلَغالُِبـفِيَها)3( ْفِع ـالرَّ َماِئُرـَضَماِئَر ـالضَّ ىـَهِذِه َوُتَسمَّ
ـَأَناـَقاِئٌم،ـَفَأَنا:ـ ـَنْحـُوـَقْولَِك: ـاْلَمْعنَى)5(، ـُيَطابُِقَهاـفِي ـبَِما ـُيْخَبـَرـَعنَْها ـَأْن ُمْبَتـَدآٍت)4(

ـَرْفٍعـبِااِلْبتَِداِء،ـَوَقاِئٌم:ـَخَبُرُه. َضِميُرـَرْفٍعـُمنَْفِصٌلـفِيـَمَحلِّ

،ـاَلـَيْظَهُرـ مِّ ـَعَلىـالضَّ َوَنْحُنـَقاِئُموَن،ـَفنَْحُن:ـُمْبَتَدٌأ،ـَوُهَوـَضِميُرـَرْفٍع،ـَمْبنِيٌّ
ِة.ـ مَّ ُهـَرْفٌع،ـَوَقاِئُموَن:ـَخَبُرُه،ـَمْرُفوٌعـبِاْلَواِوـنَِياَبًةـَعِنـالضَّ فِيِهـإِْعَراٌب)6(،ـَوَمَحلُّ

َوَماـَأْشـَبَهـَذلَِكـِمْنـَنْحِو:ـَأْنَتـَقاِئٌم،ـَوَأْنـِتـَقاِئَمٌة،ـَوَأْنُتَماـَقاِئَماِن)7(،ـَوَأْنُتْمـ
ـَقاِئَماٌت،ـَوُهَوـَقاِئـٌم،ـَوِهَيـَقاِئَمٌة،ـَوُهَماـَقاِئَمـاِن،ـَوُهْمـَقاِئُموَن،ـ َقاِئُمـوَن،ـَوَأْنُتـنَّ

ـَقاِئَماٌت.ـ َوُهنَّ

ـاَلـَيْدُخُلُه إِْعَراٌب)8(. َهاـُمْضَمٌرـَمْبنِيٌّ َفاْلُمْبَتَدُأـفِيـَهِذِهـاأْلَْمثَِلِةـُكلِّ

فيـ»ب«ـو»س«:ـ»لُِمَثنَّى«. ))ـ(
ًثا«. ًراـَكاَنـَأْوـُمَؤنَّ فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص25(ـزيادة:ـ»ُمَذكَّ )2ـ(

»فِيَها«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ك«. )3ـ(
فيـ»ع«:ـ»ُمْبَتَدَأًة«. )4ـ(

ـاإْلِْفـَراِدـَوالتَّْثنَِيـِةـَواْلَجْمـِع،ـَوالتَّْذِكيـِرـَوالتَّْأنِيـِث«،ـقالـمحاسـنـ فـيـ»ي«ـزيـادة:ـ»َأْي:ـفِـي )5ـ(
)ق29أ(:ـ»وقدـيكونـالخبرـغيرـمطابق،ـكماـلوـكانـالخبرـمصدرا،ـنحو:ـأنتمـعدل«.

ُهـَضِميٌر«. َـّ ن فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص25(ـزيادة:ـ»أِلَ )6ـ(
يفـ»ز«ـواملطبوعـ)ص25(:ـ»َقاِئَمَتاِن«ـبدل:ـ»َقاِئَماِن«،ـويفـ»ك«:ـ»َوَأْنُتَماـَقاِئَماِنـَأْوـَقاِئَمَتاِن«. )7ـ(
ـالشـلبيـ)ق24أ(ـوالنبتيتيـ ـإِْعـَراٌب«،ـوعنـد فـيـ»ز«ـوالمطبـوعـ)ص25(:ـ»اَلـَيْدُخـُلـفِيـِه )8ـ(

)ق27)ب(:ـ»اَلـَيْظَهُرـفِيِهـإِْعَراٌب«،ـقاال:ـ»وفيـنسخة:ـاَلـَيْدُخُلُهـإِْعَراٌب«.
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ِميَرـُهَوـ»َأْن«ـ ـالضَّ «ـَأنَّ ِحيـُحـفِي:ـ»َأَناـَوَأْنَتـَوَأْنِتـَوَأْنُتَماـَوَأْنُتْمـَوَأْنُتنَّ َوالصَّ
ـَعَلىـاْلَمْعنَىـاْلُمَراِد)2(. َواِحَقـَلَهاـُحُروٌفـَتُدلُّ ـاللَّ َفَقْط))(،ـَوَأنَّ

َواْلَخَبُرـِمْنـَحْيُثـُهَوـِقْسَماِن:ـِقْسٌمـُمْفَرٌد، َوِقْسٌمـَغْيُرـُمْفَرٍد.ـ

َواْلُمـَراُدـبِاْلُمْفـَرِدـُهنَـاـَمـاـَلْيـَسـُجْمَلـًة)3(ـَواَلـِشـْبِهَها،ـَوَلـْوـَكاَنـُمَثنًّىـَأْوـ
ىـُمْفَرًدا)4(.  ُهـفِيـَهَذاـاْلَباِبـُيَسمَّ َمْجُموًعا،ـَفإِنَّ

ْيُدوَنـ ْيـَداِنـَقاِئَمـاِن«،ـَو»الزَّ َفاْلُمَفـَرُدـَنْحـُوـَقْولِـَك)5(: »َزْيٌدـَقاِئـٌم«،ـَو»الزَّ
ُهـَلْيَسـُجْمَلًةـَواَلـِشْبَهَها.ـ َـّ ن ْمثَِلِةـُمْفَرٌد؛ـألَِ َقاِئُموَن«)6(،ـَفاْلَخَبُرـفِيـَهِذِهـاألَْ

وَغْيُرـاْلُمْفَرِدـَوُهَو)7(ـاْلُجْمَلُةـَوِشْبُهَها،ـَوَمْجُموُعـَذلَِكـَأْرَبَعُةـَأْشَياَء:ـَشْيَئاِنـ
فِيـاْلُجْمَلِة،ـَوَشْيَئاِنـفِيـِشْبِهَها.ـ

واأللفـزائدةـفيـأناـللشـباع،ـوإنماـحركتـالنونـفرقاـبينـأنـالضميرـوالناصبةـوالمخففةـ ))ـ(
والزائـدة،ـوقـالـالكوفيون:ـالجميعـهـوـالضمير،ـوأماـنحـنـفالجميعـضميـرـاتفاقا.ـالعقدـ

الجوهريـالبنـالحاجـ)ص56(.
ـاإلفـرادـوالتثنيةـوالجمع،ـوالتذكيـرـوالتأنيث.ـفتـحـربـالبريةـللنبتيتيـ ـالمـراد:ـمن المعنـى )2ـ(
)ق27)ب(،ـوأماـهوـوهيـإلخ،ـفالواوـوالياءـفيـهوـوهيـعندـالبصريينـمنـأصلـالكلمة،ـ
ـالتثنيةـوالجمـعـفإنكـتحذفهاـ ـالهاءـوحدهـا،ـبدليل ـالكوفييـنـللشـباعـوالضميرـهو وعنـد

فيهما.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق78ب(.
فيـ»ز«ـو»س«ـو»ك«ـالمطبوعـ)ص25(:ـ»بُِجْمَلٍة«. )3ـ(

املفردـلهـإطاقاتـبحسـبـاألبواب،ـففيـهذاـالبابـماـذكرهـالشـيخ،ـويفـبابـالكامـماـ )4ـ(
يقابـلـاملركب،ـويفـبابـاإلعرابـماـيقابلـاملثنىـواملجموعـواألسـامءـاخلمسـة،ـويفـبابـ

ـاملضافـواملشـبهـباملضاف.ـحاشـيةـحماسـنـ)ق29أ(. »ال«ـواملنادىـماـيقابل
»َقْولَِك«ـالـتوجدـفيـ»ب«ـو»س«ـو»ك«. )5ـ(

فيـ»س«ـزيادة:ـ»َوَماـَأْشَبَهـَذلَِك«. )6ـ(
فيـالمطبوعـ)ص26(:ـ»ُهَو«. )7ـ(
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اِن)2(،ـ ـَواْلَمْجُروُر،ـَوالظَّْرُفـالتَّامَّ ْيَئاِنـفِيـِشـْبِهـاْلُجْمَلِةـُهَما))(:ـاْلَجارُّ َفالشَّ
ـاْلُمْضَمِر،ـَواْلُمْبَتَدُأـَمَعـَخَبِرِه  ـَأِو ـالظَّاِهِر ـَفاِعِلِه ـاْلِفْعُلـَمَع ـاْلُجْمَلِةـُهَما: ـفِي ْيَئاِن َوالشَّ

اْلُمْفَرِدـَأْوـَغْيِرِه)3(. 

ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ اِر«،ـَوالظَّـْرُف ـالدَّ ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ»َزْيـٌدـفِي َفاْلَجـارُّ َواْلَمْجـُروُر
»َزْيٌدـِعنَْدَك«. 

ـَواْلَمْجـُروِرـَوالظَّـْرِفـاْلَمْحُذوُفـاَلـ ـاْلَخَبـَرـُمَتَعلَّـُقـاْلَجارِّ ِحيـُحـَأنَّ َوالصَّ
 .)5( ،ـاَلـَكاَنـَأِوـاْسَتَقرَّ ـَتْقِديَرُه:ـَكاِئٌنـَأْوـُمْسَتِقرٌّ ُهَما)4(،ـَوَأنَّ

ـَأُبوُه«،ـَفَزْيـٌد:ـُمْبَتَدٌأ،ـَوُجْمَلُةـَقاَمـ ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ»َزْيٌدـَقاَم َواْلِفْعـُل َمـَع َفاِعلِِه،
ابُِطـ َأُبوُهـِمَنـاْلِفْعِلـَواْلَفاِعِلـَواْلُمَضاِفـإَِلْيِهـفِيـَمْوِضِعـَرْفٍعـَخَبٌرـَعْن)6(ـَزْيٍد،ـَوالرَّ

َبْينَُهَماـاْلَهاُءـِمْنـ»َأُبوُه«.ـ

ٌل،ـ َواْلُمْبَتـَدُأ َمَع َخَبِرِه،ـَنْحـُوـَقْولَِك:ـ»َزْيٌدـَجاِرَيُتُهـَذاِهَبـٌة«،ـَفَزْيٌد:ـُمْبَتَدٌأـَأوَّ

»ُهَما«ـالـتوجدـفيـ»ب«ـو»ك«. ))ـ(
التامـان:ـهماـماـيفهمـمعناهماـمنـغيرـتوقفـعلىـمقدرـمحذوف،ـفخرجـنحو:ـزيدـبك،ـأوـ )2ـ(

نحو:ـزيدـأمس،ـلتوقفهـعلى:ـواثقـأوـذاهبـمثا.ـحاشيةـالقليوبيـ)ق35ب(.
فيـ»س«ـو»ي«:ـ»َوَغْيِرِه«. )3ـ(

ـالمدابغيـ)ق32)ب(ـوحاصلـ ـثاثة.ـحاشية ـالمتعلق،ـفاألقوال ـأوـمع ـأيـوحدهما، الـهما: )4ـ(
الـرأيـالثالثـأنـالخبرـمجموعهما؛ـألنـالمقصودـاإلخبارـبوجودـالشـيءـفيـالظرف.ـفتحـ

ربـالبريةـللنبتيتيـ)ق28)ب(.ـ
قالـالنجاريـ)ق25أ(:ـ»يعنيـأنـالصحيحـفيـتقديرـالخبرـالذيـهوـمتعلقـالظرفـأوـالجارـ )5ـ(
والمجرورـأنـيقدرـمفردا،ـنحوـكائنـأوـمستقر،ـومعنىـكانـهنا:ـحصلـووجد،ـفهيـتامةـالـ

ناقصة«،ـوقالـالشنوانيـ)ق80أ(:ـ»الخافـفيـالراجح،ـالـفيـالجواز«.
»َعْن«ـالـتوجدـفيـ»ي«. )6ـ(
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َوَجاِرَيُتـُه:ـُمْبَتـَدٌأـَثاٍن،ـَوَذاِهَبـٌة:ـَخَبُرـاْلُمْبَتـَدأِـالثَّانِـي))(،ـَوُجْمَلُةـاْلُمْبَتـَدأِـالثَّانِيـ
ِلـَوَخَبِرِهـ ابُِطـَبْيَنـاْلُمْبَتَدأِـاأْلَوَّ ِل،ـَوالرَّ َوَخَبـِرِهـفِيـَمْوِضِعـَرْفٍع،ـَخَبُرـاْلُمْبَتـَدأِـاأْلَوَّ

اْلَهاُءـِمْنـَجاِرَيتِِه.ـ

* * *

فيـ»ك«ـزيادة:ـ»َوُهَوـَجاِرَيُتُه«. ))ـ(
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اِخَلِة َعَلى اْلُمْبَتَدأِ َواْلَخَبِر َباُب اْلَعَواِمِل الدَّ

ُل:ـَكاَنـَوَأَخَواُتَها)3(،  ىـالنََّواِسَخ))(،ـَوِهَيـُهنَاـَأْقَسـاٌمـَثَاَثٌة)2(:ـاأْلَوَّ َوُتَسـمَّ
)4( َوَأَخَواُتَها.  ـَوَأَخَواُتَها، َوالثَّالُِث:ـَظنَّ َوالثَّانِي:ـإِنَّ

َوَهِذِهـاأْلَْقَساُمـالثََّاَثُةـَعَمُلَهاـُمْخَتِلٌف.

ـاْسـَمَها،ـ ى ـاْلُمْبَتَدَأ،ـَوُيَسـمَّ ـَأِي: ـااِلْسـَم، َهـاـَتْرَفـُع ـاـَكاَنـَوَأَخَواُتَهـاـَفإِنَّ َفَأمَّ
ىـَخَبَرَها. َوَتنِْصُبـاْلَخَبَر،ـَأْي:ـَخَبَرـاْلُمْبَتَدأِ،ـَوُيَسمَّ

َمْفُعـواًل؛ـ َواْلَمنُْصـوَبـ َفاِعـًا،ـ اْلَمْرُفـوَعـ ااِلْسـَمـ وا)5(ـ ُيَسـمُّ َلـْمـ َوإِنََّمـاـ
ِذيـِمْنـَشـْأنِِهـ َدْتـَعـِنـاْلَحـَدِث،ـالَّ ـَهـِذِهـاأْلَْفَعـاَلـفِـيـَحـاِلـُنْقَصانَِهـاـَتَجرَّ أِلَنَّ
َوابِـِط)7(،ـ َكالرَّ َوَصـاَرْتـ اْلَمْفُعـوِل،ـ َعَلـىـ َوَيـَقـَعـ اْلَفاِعـِلـ ِمـَن)6(ـ َيْصـُدَرـ  َأْنـ

ـاإلزالة،ـوسـميتـنواسـخـإلزالتهاـ ـالنسـخـبمعنى ـاللغةـمن النواسـخـجمعـناسـخ،ـوهيـفي ))ـ(
حكمـالمبتدأـوالخبر.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق80ب(.

فيـ»ك«:ـ»َثَاَثُةـَأْشـَياَء«،ـوأشـارـالناسـخـإلىـوجودـالمثبتـفيـبعضـالنسـخ،ـوقالـناسـخـ )2ـ(
»ي«:ـ»نسخةـالمتنـالمشهورة:ـَوِهَيـَكاَن،ـوعليهاـشرحـالكفراوي،ـوأماـالنسخةـالتيـشرحـ

عليهاـالشيخـخالدـاألزهري:ـَوِهَيـَثَاَثٌة،ـَكاَنـَوَأَخَواُتَها«.
وأخواتها:ـأيـنظائرهاـفيـالعمل.ـحاشيةـابنـعانـ)ق06)ب(. )3ـ(

فيـ»ز«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص26(:ـ»َظنَنُْت«. )4ـ(
وا،ـأيـاصطاحا«. «،ـقال:ـ»وفيـنسخة:ـُيَسمُّ عندـالقليوبيـ)ق36ب(:ـ»َلْمـُيَسمَّ )5ـ(

فيـ»س«ـو»ز«ـو»ك«ـوالمطبوعـ)ص26(:ـ»َعن«. )6ـ(
ـاحتاجتـللمتعلقـوالمجرور.ـ ـفإنها ـبَِزْيٍد؛ ـفيـنحو:ـَمَرْرُت ـلشيئين،ـكالباء منـحيثـاحتياجها )7ـ(

تقريرـاإلنبابيـ)ص92(.
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ـُحُروًفا))(.  اِجيُّ جَّ اَهاـالزَّ ـَسمَّ َوِمْنـَثمَّ

ـَفِهَيـَأْكَثُرـِمْنـَذلَِك)3(.  َوِهَيـَثَاَثَةـَعَشَرـفِْعًاـَعَلىـَماـُذِكَر)2(ـُهنَا،ـَوإاِلَّ

اـَمَعـ ُل:ـَكاَن،ـَوِهـَيـاِلتَِّصـاِفـاْلُمْخَبـِرـَعنْـُهـبِاْلَخَبـِرـفِيـاْلَماِضـي،ـإِمَّ اأْلَوَّ
اـَمَعـااِلْنِقَطاِع،ـَنْحُو:ـ َواِمـَوااِلْسـتِْمَراِر،ـَنْحُو:ـ﴿چ چ چ ڇ﴾)4(،ـَوإِمَّ الدَّ

ْيُخـَشابًّا«.ـ »َكاَنـالشَّ

ـاْلَمَسـاِء،ـَنْحُو:ـ ـاْلُمْخَبِرـَعنْـُهـبِاْلَخَبِرـفِي ـَأْمَسـى،ـَوِهَيـاِلتَِّصـاِف َوالثَّانِـي:
»َأْمَسىـَزْيٌدـَغنِيًّا«.ـ

َباِح،ـَنْحُو:ـ َوالثَّالِـُث:ـَأْصَبَح،ـَوِهـَيـاِلتَِّصاِفـاْلُمْخَبِرـَعنُْهـبِاْلَخَبـِرـفِيـالصَّ
»َأْصَبَحـاْلَبْرُدـَشِديًدا«.ـ

َحى،ـَنْحُو:ـ ابِـُع:ـَأْضَحى،ـَوِهَيـاِلتَِّصاِفـاْلُمْخَبـِرـَعنُْهـبِاْلَخَبِرـفِيـالضُّ َوالرَّ
»َأْضَحىـاْلَفِقيُهـَوِرًعا«.ـ

ـــبِالظَّاِءـاْلُمَشـاَلِة)5(ـــَوِهَيـاِلتَِّصـاِفـاْلُمْخَبِرـَعنُْهـبِاْلَخَبِرـ َواْلَخاِمُس:ـَظلَّ
ـَزْيٌدـَصاِئًما«.ـ َنَهاًرا،ـَنْحُو:ـ»َظلَّ

بـوبـالزجاجيـلبابـاألفعالـالناسـخةـفيـكتابـهـالجملـ)ص)4(ـبقولـه:ـ»بابـالحروفـ ))ـ(
التيـترفعـاألسماءـوتنصبـاألخبار«.

فـيـ»س«ـو»ز«ـوالمطبـوعـ)ص26(:ـ»َذَكَرُه«،ـوفيـ»ع«:ـ»َذَكَرَهـا«،ـوالمثبتـيحتملـالبناءـ )2ـ(
للفاعلـأوـالمفعول.

أكثـرـمـنـذلك:ـأيـألنـمنهـاـأفعالـالمقاربـة،ـوكذاـأفعالـبمعنىـصارـكاسـتحال.ـحاشـيةـ )3ـ(
الشيبينيـ)ق63أ(.

سورةـالنساء،ـاآليةـ)96(،ـوفيـ»ب«ـو»س«ـو»ك«ـو»ي«:ـ»َكاَن«ـدونـواو. )4ـ(
قالـالفيشيـ)ق8)ب(:ـ»المشالة:ـهذهـعبارةـالمغاربة«،ـوقالـأبوـالنجاـ)ص)9(:ـ»قوله:ـ= )5ـ(
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اِدُس:ـَباَت،ـَوِهَيـاِلتَِّصاِفـاْلُمْخَبِرـَعنُْهـبِاْلَخَبِرـَلْيًا،ـَنْحُو:ـ»َباَتـَزْيٌدـ َوالسَّ
ُمْفطًِرا«.ـ

ـْعُرـ ـابُِع:ـَصـاَر،ـَوِهـَيـللتَّْحِويـِلـَوااِلْنتَِقـاِل))(،ـَنْحـُو:ـ»َصـاَرـالسِّ َوالسَّ
َرِخيًصا«)2(. 

ِدـَعِنـاْلَقِرينَِة،ـ َوالثَّاِمُن:ـَلْيـَس،ـَوِهَيـلِنَْفِيـاْلَحاِل)3(ـِعنَْدـاإْلِْطـَاِقـَوالتََّجرُّ
َنْحُو:ـ»َلْيَسـَزْيٌدـَقاِئًما«،ـَأِي:ـاآْلَن.ـ

،ـَوَماـ َوالتَّاِسـُعـَواْلَعاِشـُرـَواْلَحاِديـَعَشَرـَوالثَّانِيـَعَشـَر:ـَماـَزاَل،ـَوَماـاْنَفكَّ

المشـالة،ـأيـالمشالـعليهاـ)يعنيـالمحمولـعليهاـالمرسـومـأعاها(ـاأللفـوالنقطة؛ـفرقاـ ـ=
باألولـىـبينهاـوبيـنـالضادـالمعجمـة،ـوبالثانيةـبينهاـوبيـنـالطاءـالمهملة«،ـوقالـالشـيبينيـ
ـاللسانـيشالـبهاـعندـ ـالمشـالةـباللسان،ـأيـأن ـالمشـايخـأنـمعناه )ق63أ(:ـ»الذيـنعرفهـمن
النطـق«،ـوجاءـعنـدـالنبتيتـيـ)ق32)أ(ـوالمدابغيـ)ق35)ب(ـواإلبراشـيـ)ق07)ب(:ـ

»اْلُمْعَجَمِة«،ـقالـالنبتيتيـوالمدابغي:ـ»بِالظَّاِءـاْلُمْعَجَمِةـاحترازاـعنـالمهملة«.
»َوااِلْنتَِقـاِل«ـالـتوجـدـفـيـ»أ«ـو»ب«ـوالقليوبـيـ)ق37أ(،ـقالـالقليوبـي:ـ»لِلتَّْحِويِل،ـوفيـ ))ـ(

نسخة:ـَوااِلْنتَِقاِل«.
يلتحقـبصارـفيـالعملـماـوافقهاـفيـالمعنىـمنـاألفعال،ـوذلكـعشرة:ـآض،ـورجع،ـوعاد،ـ )2ـ(
واسـتحال،ـوقعد،ـوحار،ـوارتد،ـوتحول،ـوغدا،ـوراح،ـنحو:ـ»آَضـَزْيٌدـُمَسـافًِرا«،ـو»َرَجَعـ
َعْمـٌروـَعالًِمـا«،ـو»َعاَدـالطِّيُنـإِْبِريًقا«،ـو»اْسـَتَحاَلـَزْيـٌدـَغنِيًّا«،ـو»َقَعَدـَعْمـٌروـَفِقيًرا«،ـو»َحاَرـ
ـْعُرـَرِخيًصا«،ـو»َغَداـَعْمٌروـُمْحِسـنًا«،ـ َلـالسِّ ـَزْيٌدـُشـَجاًعا«،ـو»َتَحـوَّ اْلَجْمـُرـَرَمـاًدا«،ـو»اْرَتدَّ

و»َراَحـَعْمٌروـَكِريًما«.ـالكواكبـالدريةـللدجانيـ)ق03)أ(.
نفـيـالحـال:ـأيـنفـيـمضمـونـالجملـةـفـيـالحـال،ـأيـزمـنـالتكلم.ـحاشـيةـابـنـعانـ )3ـ(

)ق08)ب(.
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َعاِء)2(.  َفتَِئ،ـَوَماـَبِرَح،ـَمْقُروَنًةـبَِماـالنَّافَِيِة))(،ـَأْوـِشْبِهَهاـَكالنَّْهِيـَوالدُّ

َوَهـِذِهـاأْلَْفَعـاُلـاأْلَْرَبَعُةـلُِمَاَزَمـِةـاْلَخَبِرـاْلُمْخَبَر)3(ـَعنُْهـَعَلىـَحَسـِب)4(ـَماـ
ـَعْمٌروـَجالًِسـا«،ـَو»َماـَفتَِئـ َيْقَتِضيِهـاْلَحاُل،ـَنْحُو:ـ»َماـَزاَلـَزْيٌدـَعالًِما«،ـَو»َماـاْنَفكَّ

ٌدـَكِريًما«،ـَوَماـَأْشَبَهـَذلَِك.ـ َبْكٌرـُمْحِسنًا«،ـَو»َماـَبِرَحـُمَحمَّ

ِة،ـَوِهَيـاِلْسـتِْمَراِرـ ـاْلَمْصَدِريَّ ْرفِيَّـِة ـالظَّ َوالثَّالِـَثـَعَشـَر:ـَمـاـَداَمـَمْقُروَنًةـبَِما
ًداـإَِلْيَك«.ـ اْلَخَبِر،ـَنْحُو:ـ»اَلـَأْصَحُبَكـَماـَداَمـَزْيٌدـُمَتَردِّ

لَِها)5(ـَمَعـ ـًة؛ـلَِتَأوُّ َيْتـَماـَهـِذِهـَظْرفِيًَّة؛ـلِنَِياَبتَِهاـَعـِنـالظَّْرِف،ـَوَمْصَدِريَّ َوُسـمِّ
ًداـإَِلْيَك)6(.  َةـَدَواِمـَزْيٍدـَمَتَردِّ ِصَلتَِهاـبَِمْصَدٍر،ـَوالتَّْقِديُر:ـُمدَّ

َفـِمْنـَكاَنـَوَأَخَواتَِهاـَيْعَمُلـَعَمَلـ ـَأْي:ـَوالَِّذي)8(ـَتَصرَّ َفـِمنَْها)7(، َوَمـاـَتَصرَّ

الـخصوصـللنفيـبما؛ـألنـالنفيـيكونـبغيرهاـأيضا،ـكقولك:ـ»اَلـَزاَلـَزْيٌدـَقاِئًما«.ـحاشـيةـ ))ـ(
محاسنـ)ق30ب(.

ـاهللُـُمْحِسـنًاـإَِلْيـَك«.ـالفوائدـ ـالدعـاء:ـ»اَلـَيَزاُل ـاْلَمـْوِت«،ـومثال ـالنهـي:ـ»اَلـَتـَزْلـَذاِكَر مثـال )2ـ(
ـمعنىـالفعلـمعـهـغيرـمحققـ األجهوريـةـ)ق66(،ـوأشـبهـالنهـيـوالدعاءـالنفيـفـيـأنـكاًّ

الحصول.ـحاشيةـالشيبينيـ)ق63ب(.
فـيـ»ع«:ـ»لِْلُمْخَبِر«،ـقـالـالقليوبيـ)ق37ب(:ـ»المخبرـمفعـولـمازمةـمنصوبـبالفتحة،ـ )3ـ(

وفيـنسخة:ـلِْلُمْخَبِرـ-بامـالجر-ـأي:ـكونـاسمهاـمازماـلخبرها«.
بفتحـالسينـوقدـتسكن،ـبمعنىـقدر.ـحاشيةـالقليوبيـ)ق37ب(. )4ـ(

فيـ»ي«:ـ»لَِتْأِويِلَها«. )5ـ(
ـالتقديرـ ـبـدوام،ـوأما ـالمعبرـعنها ـبمدة،ـوالمصدرية ـالمعبـرـعنها ـالظرفية أيـمـنـحيـثـبيان )6ـ(
منـحيثـالمعنىـفهوـمدةـدوامـترددـزيدـإليك؛ـألنـالديمومةـفيـالترددـالـفيـزيد.ـحاشـيةـ

القليوبيـ)ق38أ(.ـ
وماـتصرفـمنها،ـأي:ـتحولـإلىـأمثلةـمختلفةـتصاغـمنه.ـحاشيةـالمدابغيـ)ق37)أ(. )7ـ(

فيـ»س«ـو»ع«:ـ»الَِّذي«ـدونـواو. )8ـ(
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ُفـَنْحُو:ـ»َكاَن«ـفِيـاْلَماِضي،ـَو»َيُكوُن«ـفِيـاْلُمَضاِرِع،ـَو»ُكْن«  َماِضيَها،ـَفاْلُمَتَصرِّ
فِـيـاأْلَْمِر،ـَوَنْحُو:ـ»َأْصَبَح«ـفِيـاْلَماِضي،ـَو»ُيْصبُِح«ـفِيـاْلُمَضاِرِع،ـَو»َأْصبِْح«))( 

فِيـاأْلَْمِر.ـ

َتُقوُلـفِيـَعَمـِلـاْلَماِضي)2(:ـ»َكاَنـَزْيٌدـَقاِئًمـا«،ـَوإِْعَراُبُه:ـَكاَن:ـفِْعٌلـَماٍضـ
َناِقٌص،ـَوَزْيٌد:ـاْسُمَها،ـَوَقاِئًما:ـَخَبُرَها.ـ

َوَتُقـوُلـفِيـَعَمِلـاْلُمَضاِرِعـِمْنـَكاَن:ـ»َيُكوُنـَزْيـٌدـَقاِئًما«،ـَوإِْعَراُبُه:ـَيُكوُن:ـ
فِْعٌلـُمَضاِرٌعـَناِقٌص،ـَوَزْيٌد:ـاْسُمَها،ـَوَقاِئًما:ـَخَبُرَها.ـ

ـَناِقٌص،ـ ـَأْمٍر ـفِْعُل ـَقاِئًما«،ـَوإِْعَراُبُه:ـُكْن: ـ»ُكْن ـِمْنـَكاَن: ـاأْلَْمِر ـفِيـَعَمِل َوَتُقوُل
َواْسُمُهـُمْسَتتٌِرـفِيِهـُوُجوًباـَتْقِديُرُهـَأْنَت،ـَوَقاِئًما:ـَخَبُرُه.ـ

ـَوإِْعَراُبُهـ ـَقاِئًما«، ـَو»َأْصبِْح ـَقاِئًما«، ـَزْيٌد ـَو»ُيْصبُِح ـَقاِئًما«، ـَزْيٌد ـ»َأْصَبَح َوَتُقوُل:
َعَلىـِوَزاِن)3(ـَماـَقْبَلُه.ـ

ُفـِمنَْهـاـَداَم)4(ـَوَلْيـَس،ـَتُقـوُل:ـ»اَلـُأَكلُِّمـَكـَمـاـَداَمـَزْيٌدـ ـِذيـاَلـَيَتَصـرَّ َوالَّ
ْمثَِلِة. َقاِئًما«)5(،ـَو»َلْيَسـَعْمٌروـَشاِخًصا«)6(،ـَوَماـَأْشَبَهـَذلَِكـِمَنـاأْلَ

فيـ»ز«ـو»س«ـو»ع«ـو»ك«ـو»ي«ـزيادة:ـ»بَِقْطِعـاْلَهْمَزِة«. ))ـ(
فيـ»ز«ـو»ع«ـوالمطبوعـ)ص27(ـزيادة:ـ»ِمْنـَكاَن«. )2ـ(

وزان:ـأيـموازنـةـومسـاواةـوكيفيـةـمـاـقبلـه،ـوقـدـيطلقـعلىـالمسـاويـفيـالـوزنـوعلىـ )3ـ(
المساويـفيـالرتبة.ـالدرةـالسنيةـللوفائيـ)ق83)ب(.

فيـ»س«ـو»ك«:ـ»َماـَداَم«. )4ـ(
ًداـإَِلْيَك«.ـ فيـ»ي«:ـ»اَلـُأَكلُِّمَكـَماـَداَمـَزْيٌدـُمَتَردِّ )5ـ(

أيـذاهباـأوـحاضرا،ـفإنـالشـخوصـيأتيـبمعنىـالسفرـوبمعنىـالحضور.ـحاشيةـالمدابغيـ )6ـ(
)ق37)أ(.
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َهـاـَتنِْصُبـ ـَوَأَخَواُتَهـا،ـَفإِنَّ ـاـاْلِقْسـُمـالثَّانِـيـِمـَنـالنََّواِسـِخـَفُهـَو))( إِنَّ َوَأمَّ
ى ـاْلُمْبَتَدأِ،ـَوُيَسمَّ ـاْلَخَبَر،ـَأْي:ـَخَبَر ـاْسـَمَها،ـَوَتْرَفُع ى ـاْلُمْبَتَدَأ،ـَوُيَسمَّ  ااِلْسـَم،ـَأِي:

ـَخَبَرَها.ـ

َوِهَيـِستَُّةـَأْحُرٍف:ـ

ـبَِفْتِحـاْلَهْمَزِة،ـ ـاْلَبـاِب)2(،ـَوَأنَّ ـبَِكْسـِرـاْلَهْمَزِة،ـَوَتْشـِديِدـالنُّوِن،ـَوِهـَيـُأمُّ إِنَّ
)3(ـبَِتْشـِديِدـالنُّوِنـفِيِهَما،ـَوَلْيَتـبَِفْتـِحـالتَّاِءـاْلُمَثنَّاِةـ ،ـَوَكَأنَّ َوَتْشـِديِدـالنُّوِن،ـَوَلِكنَّ

ِمـاأْلَِخيَرِة.ـ ـبَِتْشِديِدـالاَّ َفْوُق،ـَوَلَعلَّ

ـااِلْسـَمـ :ـَحْرُفـَتْوِكيٍد)5(ـَينِْصُب ـإِنَّ ـَزْيـًداـَقاِئـٌم«،ـَوإِْعَراُبـُه: َتُقـوُل)4(: »إِنَّ
َوَيْرَفُعـاْلَخَبَر)6(،ـَوَزْيًدا:ـاْسُمَها،ـَوَقاِئٌم:ـَخَبُرَها.ـ

ـَزْيًداـُمنَْطِلـٌق«،ـَوإِْعَراُبـُه:ـَبَلَغ:ـفِْعٌلـَمـاٍض،ـَوالنُّوُن:ـ َوَتُقـوُل:ـ»َبَلَغنِـيـَأنَّ
:ـَحْرُفـَتْوِكيٍدـَوَنْصٍب،ـَوَزْيًدا:ـاْسُمَها،ـَوُمنَْطِلٌق:ـ لِْلِوَقاَيِة،ـَواْلَياُء:ـَمْفُعوٌلـبِِه،ـَوَأنَّ
ُهـَفاِعُلـَبَلَغنِي)7(،ـ ـَواْسـُمَهاـَوَخَبُرَهاـفِيـَتْأِويِلـَمْصَدٍرـَمْرُفوٍعـَعَلىـَأنَّ َخَبُرَها،ـَوَأنَّ

َوالتَّْقِديُر:ـَبَلَغنِيـاْنطَِاُقـَزْيٍد)8(. 

فيـ»ك«ـوالمطبوعـ)ص27(:ـ»َوُهَو«. ))ـ(
أمـالباب:ـأيـأصله.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق36)ب(. )2ـ(

.» ـَوَلِكنَّ فيـ»ز«ـو»ع«ـوالمطبوعـ)ص27(:ـ»َوَكَأنَّ )3ـ(
فيـ»أ«ـو»ب«ـو»ع«ـو»ك«ـ:ـ»َفَتُقوُل«. )4ـ(

فيـ»ز«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص27(ـزيادة:ـ»َوَنْصٍب«. )5ـ(
فيـ»ز«ـو»ع«ـو»ك«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص27(:ـ»َتنِْصُبـااِلْسَمـَوَتْرَفُعـاْلَخَبَر«. )6ـ(

فيـ»ي«:ـ»َبَلَغ«. )7ـ(
أنـالمفتوحةـموضوعةـلتكونـبتأويلـمصدرـخبرهاـمضافـإلىـاسمها،ـفمعنىـ»بلغنيـأنـ= )8ـ(
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ـَأْنـَيْطُلَبَهـاـَعاِمٌلـَكَماـَمثَّْلنَا،ـبِِخَاِفـ ـاْلَمْفُتوَحُة))(ـبَِكْونَِهاـاَلـُبدَّ َوَتْمَتـاُزـَأنَّ
اْلَمْكُسوَرِة)2(. 

ـَزْيـًداـَأَسـٌد«،ـَو»َلْيـَتـَعْمـًراـ ـَعْمـًراـَجالِـٌس«)3(،ـَو»َكَأنَّ َوَتُقـوُل:ـ»َلِكـنَّ
ـَيْخَتِلُفـ َم،ـاَل ـَتَقـدَّ ـاْلَحبِيـَبـَقـاِدٌم«،ـَوإِْعَراُبَهاـَعَلـىـِوَزاِنـَما َشـاِخٌص«،ـَو»َلَعـلَّ

َماـَتْخَتِلُف)4(ـَمَعانِيَها؛ـاِلْختَِاِفـَأْلَفاظَِها.ـ َعَمُلَها،ـَوإِنَّ

َماـَعِمَلْتـَهَذاـاْلَعَمَل؛ـلَِشَبِهَهاـبِاْلِفْعِلـاْلَماِضي)5(،ـَنْحُوـَكاَن،ـفِيـاْلبِنَاِءـ َوإِنَّ
َعَلىـاْلَفْتِح،ـَوِداَلَلتَِهاـَعَلىـاْلَمَعانِي.

َم.ـ َفَمْعنَىـَكاَنـاتَِّصاُف)6(ـاْلُمَخَبِرـَعنُْهـبِاْلَخَبِرـفِيـاْلَماِضيـَكَماـَتَقدَّ

زيـداـقائـم«:ـبلغنـيـقيـامـزيـد،ـفاالسـمـليـسـلـهـدخلـفـيـالتأويـل،ـوعليـهـفـإنـقولهم:ـ ـ=
»أنـمـعـجزءيهـاـفـيـتأويـلـمصـدر«ـفيـهـتسـامح.ـفتـحـربـالبريـةـ)ق37)ب(،ـثـمـإنـ
كانـالخبـرـمشـتقاـفالمصـدرـمـنـلفظـهـكمـاـمثـل،ـوإنـكانـجامـداـقـدرـبالكـون،ـنحـو:ـ
 »بلغنـيـأنـهـذاـزيـد«ـأي:ـكونـهـزيـدا،ـوإنـكانـظرفـاـقدرـباالسـتقرار.ـحاشـيةـالمدابغيـ

)ق37)ب(.
فيـ»ي«:ـ»اْلَمْفُتوَحُةـاْلَهْمَزِة«. ))ـ(

. ـاْلَمْكُسوَرِة«ـبزيادة:ـإِنَّ فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص28(:ـ»بِِخَاِفـإِنَّ )2ـ(
هذاـالمثالـجاءـبعدـالذيـيليهـفيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص28(. )3ـ(

فيـ»أ«ـو»س«ـو»ي«:ـ»َيْخَتِلُف«. )4ـ(
ـاألواخر،ـومعنى؛ـ ـأحرفـفصاعداـومفتوحة ـلكونهاـعلىـثاثة ـلفظا؛ ـالماضي: ـبالفعل لشبهها )5ـ(
لتضمنهاـمعنىـالفعل،ـواسـتعماال؛ـللزومهاـاألسماءـكاألفعال،ـولحوقـنونـالوقايةـبهاـكماـ

تلحقـاألفعال.ـالدررـالفرائدـللشلبيـ)ق26ب(.ـ
فيـ»أ«ـو»س«:ـ»اِلتَِّصاِف«. )6ـ(
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ـاْلَمْفُتوَحِة:ـلِلتَّْوِكيِد))(،ـَأْي:ـَتْأِكيِد)2(ـالنِّْسَبِة.ـ ـاْلَمْكُسوَرِةـَوَأنَّ َوَمْعنَىـإِنَّ

ـَأْوـ ُمـُثُبوُتُه ـُيَتَوهَّ ـبَِرْفِعـَمـا ـاْلَكَاِم ـلِِاْسـتِْدَراِك،ـَوُهَوـَتْعِقيُب)3( َوَمْعنَـىـَلِكنَّ
َنْفُيُه)4(.

اَلَلُةـَعَلىـُمَشاَرَكِةـَأْمٍرـأِلَْمٍرـفِيـَمْعنًى.ـ ـلِلتَّْشبِيِه،ـَوُهَوـالدِّ َوَمْعنَىـَكَأنَّ

َوَمْعنَىـَلْيَتـلِلتََّمنِّي،ـَوُهَوـَطَلُبـَماـاَلـَطَمَعـفِيِه،ـَأْوـَماـفِيِهـُعْسٌر.ـ

ِعـَوُهَوـاْلُمَعبَُّرـ ي،ـَوُهَوـَطَلُبـاأْلَْمِرـاْلَمْحُبوِب)5(،ـَوالتََّوقُّ ـلِلتََّرجِّ َوَمْعنَىـَلَعلَّ
يـ ـَزْيًداـَهالِـٌك«،ـَوالتََّرجِّ ْشـَفاِقـفِيـاْلَمْكـُروِه)6(،ـَنْحُو:ـ»َلَعـلَّ َعنْـُهـِعنَْدـَقْوٍمـبِاإْلِ
اـ ْحَمُةـِممَّ اـُيْكـَرُه،ـَوالرَّ ـاْلَهَاَكـِممَّ ـاهللَـَيْرَحُمنِي«؛ـَفإِنَّ فِـيـاْلَمْحُبوِبـَنْحُو:ـ»َلَعـلَّ

.)7( ُيَحبُّ

الظاهرـأنـالامـفيـقوله:ـ»للتأكيد«ـزائدة،ـأي:ـومعنىـإنـوأنـالتوكيد،ـويحتملـأنهاـدخلتـ ))ـ(
علـىـتوهمـأنـماـقبلها:ـ»إنـوأن«ـبدونـ»معنى«ـ)أي:ـوإنـوأنـللتوكيد(،ـويحتملـأنـيكونـ

المعنى:ـومعنىـإنـوأنـمنسوبـللتوكيد.ـالفوائدـاألجهوريةـ)ق69ب(.
فيـ»س«ـو»ك«:ـ»َتْوِكيِد«. )2ـ(

ُب«. فيـ»ز«ـو»س«ـو»ك«:ـ»َتَعقُّ )3ـ(
هـذاـالسـطرـجاءـبعدـالـذيـيليهـههناـفـيـ»ز«ـوالمطبـوعـ)ص28(،ـوقولـه:ـ»َأْوـَنْفُيُه«ـأي:ـ )4ـ(
وتعقيبـالكامـبثبوتـماـيتوهمـنفيه،ـنحوـقولك:ـ»َزْيٌدـَجَباٌنـَلِكنَُّهـَكِريٌم«؛ـألنـعادةـالجبانـ

البخل.ـالدرةـالسنيةـللوفائيـ)ق87)أ(.ـ
المرادـطلبـاألمرـالمحبوبـالمستقربـحصوله،ـفاـيكونـإالـفيـالممكن.ـفتحـربـالبريةـ )5ـ(

)ق)4)أ(.
ـالخوفـمنه،ـوقيل:ـ التوقـعـهـوـترقبـالوقوع،ـوليسـمـراداـهنا،ـوقوله:ـ»فيـالمكـروه«ـأي )6ـ(
التوقعـأعم،ـلكنـتوقعـالمحبوبـيسمىـترجيا،ـوتوقعـالمكروهـيسمىـإشفاقا.ـالدرةـالسنيةـ

)ق88)أ(.
.» فيـ»ب«ـو»س«ـو»ع«:ـ»ُتَحبُّ )7ـ(
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َها:ـَتنِْصُبـ اـاْلِقْسـُمـالثَّالُِثـِمَنـالنَّواِسـِخ،ـَوُهـَوـَظنَنُْتـَوَأَخَواُتَهـا،ـَفإِنَّ َوَأمَّ
ىـَمْفُعوَلَهاـالثَّانَِي.ـ َل،ـَوَتنِْصُبـاْلَخَبَر،ـَوُيَسمَّ ىـَمْفُعوَلَهاـاأْلَوَّ اْلُمْبَتَدَأ،ـَوُيَسمَّ

ُهَماـَمْفُعواَلِنـَلَهاـَحْيُثـاَلـَمانَِع))(.  َماـَتنِْصُبُهَماـَعَلىـَأنَّ َوإِنَّ

َوَذَكَرـِمْنـَذلَِكـَعَشَرَةـَأْفَعاٍل:ـ

َأْرَبَعٌة ِمنَْها ُتِفيُد َتْرِجيَح ُوُقوِع اْلَمْفُعوِل الثَّانِي)2(، َوِهَي:ـ

َظنَنُْت،ـَنْحُو:ـ»َظنَنُْتـَزْيًداـَقاِئًما«.ـ

َوَحِسْبُت،ـَنْحُو:ـ»َحِسْبُتـَبْكًراـَصِديًقا«.ـ

َوِخْلُت،ـَنْحُو:ـ»ِخْلُتـاْلِهَاَلـاَلِئًحا«.ـ

َوَزَعْمُت،ـَنْحُو:ـ»َزَعْمُتـَزْيًداـَصاِدًقا«.ـ

َوَثاَلَثٌة ِمنَْها ُتِفيُد َتْحِقيَق)3( ُوُقوِع اْلَمْفُعوِل الثَّانِي)4(،ـَوِهَي:ـ

َرَأْيُت،ـَنْحُو:ـ»َرَأْيُتـاْلَمْعُروَفـَمْحُبوًبا«.ـ

َوَعِلْمُت،ـَنْحُو:ـ»َعِلْمُتـَزْيًدا)5(ـَصاِدًقا«.ـ

ـالعملـلفظاـومحاـجوازا؛ـلضعفـالعاملـ احتـرزـبهـعمـاـإذاـكانـمانعـكاإللغاء،ـوهوـإبطال ))ـ(
بتوسـطه،ـنحو:ـ»َزْيٌدـَظنَنُْتـَقاِئٌم«ـأوـتأخره،ـنحو:ـ»َزْيٌدـَقاِئٌمـَظنَنُْت«.ـتعليقـالدرةـالشـنوانيةـ

)ق85ب(.
تفيدـترجيحـوقوعـالمفعولـالثانيـغالبا،ـوإالـفتأتيـلليقين،ـوهذاـفيـغيرـ»زعمت«،ـأماـهيـ )2ـ(

فاـتأتيـله.ـحاشيةـالشيبينيـ)ق65ب(.
التحقيقـمن:ـحققتـاألمر،ـإذاـكنتـمنهـعلىـيقين.ـفتحـربـالبريةـ)ق45)أ(. )3ـ(

ـفيـغيرـ»وجدت«،ـومنـغيرـالغالبـتأتيـللترجيح،ـ تفيدـتحقيقـوقوعـالمفعولـالثاني،ـأيـغالبا )4ـ(
ـالشيبينيـ)ق65ب(. ـللتحقيق.ـحاشية ـفمازمة أماـ»وجدت«

ُسوَل«. فيـ»ز«ـو»ك«ـو»ي«:ـ»َعِلْمُتـالرَّ )5ـ(
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َوَوَجْدُت،ـَنْحُو:ـ»َوَجْدُتـاْلِعْلَمـَنافًِعا))(«. 

َواْثنَاِن ِمنَْها)2( ُيِفيَداِن التَّْصيِيَر َوااِلْنتَِقاَل ِمْن َحاَلٍة إَِلى ُأْخَرى)3(،ـَوُهَما:ـ

اتََّخْذُت،ـَنْحُو:ـ»اتََّخْذُتـَزْيًداـَصِديًقا«.ـ

َوَجَعْلُت،ـَنْحُو:ـ»َجَعْلُتـالطِّيَنـإِْبِريًقا«.ـ

ْمِع)4(،ـَوُهَو:ـَسِمْعُت،ـَنْحُو:ـ»َسِمْعُتـ َوَواِحٌد ُيِفيُد ُحُصوَل النِّْسـَبِة فِي السَّ
ٌل،ـَوُجْمَلُةـ»َيُقوُل«:ـَمْفُعوٌلـَثاٍن.ـ )5(:ـَمْفُعوٌلـَأوَّ ـملسو هيلع هللا ىلصـَيُقوُل«،ـَفالنَّبِيُّ النَّبِيَّ

ـإَِذاـَدَخَلْتـ ـ»َسـِمْعُت« ـإِنَّ )7(ـفِيـَقْولِِه: ـاْلَفاِرِسـيِّ ـَأبِيـَعِليٍّ َهَذاـَعَلىـَرْأِي)6(
ْتـاِلْثنَْيِن)8(. َعَلىـَماـاَلـُيْسَمُعـَتَعدَّ

فيـ»أ«ـو»ب«ـو»ع«:ـ»َوَجْدُتـاْلِعْلَمـَمْحُبوًبا«. ))ـ(
»ِمنَْها«ـالـتوجدـفيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص28(. )2ـ(

فيـ»أ«:ـ»ـِمْنـَحاَلٍةـإَِلىـَحاَلٍةـُأْخَرى«. )3ـ(
حصولـالنسـبةـيفـالسمع،ـأي:ـيفـاسـتقرارهاـفيه،ـوالنسبةـهناـثبوتـقولـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـوالسمعـ )4ـ(
ـللدجانيـ ـالكواكبـالدرية ـأسماع،ـويطلقـعلىـالمسموعـوعلىـاألذن. مصدرـسمع،ـوجمعه

)ق08)ب(.
ُسوُل«. ُسوَلـملسو هيلع هللا ىلصـَيُقوُل،ـَفالرَّ فيـ»ك«:ـ»ـالرَّ )5ـ(

فيـ»أ«ـو»س«:ـ»َرْأُي«ـدون:ـ»َعَلى«. )6ـ(
ـالفارسـي،ـواحـدـزمانهـفيـعلمـ ـالغفار ـالحسـنـبنـأحمدـبنـعبد ـالمشـهورـأبوـعلي اإلمـام )7ـ(
العربيـة،ـأخـذـعنـالزجاجـوابنـالسـراج،ـوبـرعـمنـطلبتـهـجماعةـكابنـجنـي،ـصنفـكتباـ
ـالتصريفـوالحجةـفيـالقراءات،ـتوفيـسـنةـ ـالنحوـوالتكملةـفي كثيـرةـنافعـةـكاإليضاحـفي
ـالوعاةـللسـيوطيـ ـالـرواةـللقفطـيـ))/308-0)3(ـوبغية ـإنباه سـبعـوسـبعينـوثاثمائـة.

.)498-496/((
ـالدرةـ ـنحـو:ـ﴿ڳ ڳ ڱ﴾.ـتعليق ـاتفاقـا، فـإنـعلقـتـبمسـموعـفمتعديةـلواحـد )8ـ(

الشنوانيةـ)ق86ب(.
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ـُجْمَلَةـ»َيُقوُل«ـَوَنْحَوَهاـفِيـَمْوِضِعـَنْصٍبـَعَلىـاْلَحاِلـ ـَواْلُجْمُهوُرـَعَلىـَأنَّ
ـإَِلىـَواِحٍد)3(.  ىـإاِلَّ )2(ـاَلـَتَتَعدَّ ـَأْفَعاَلـاْلَحَواسِّ نَّ ِمَنـاْلَمْفُعوِل))(؛ـألَِ

َوَتُقـوُل)4(ـفِيـإِْعَراِبـ»َظنَنُْتـَزْيًداـُمنَْطِلًقـا«:ـَظنَنُْت:ـفِْعٌلـَوَفاِعٌل،ـَوَزْيًدا:ـ
ٌل،ـَوُمنَْطِلًقا:ـَمْفُعوٌلـَثاٍن. َمْفُعوٌلـَأوَّ

َوفِـيـإِْعـَراِبـ»ِخْلـُتـَعْمـًراـَشـاِخًصا«:ـِخْلـُت:ـفِْعـٌلـَوَفاِعـٌل،ـَوَأْصُلـ
ِخْلُت:ـ»َخِيْلُت«ـبَِكْسـِرـاْلَياِء،ـُنِقَلِت)5(ـاْلَكْسـَرُةـإَِلىـاْلَخاِءـَبْعَدـَسـْلِبـَحَرَكتَِها،ـ
ٌل،ـَوَشـاِخًصا:ـَمْفُعوٌلـ ـاِكنَْيِن،ـَوَعْمـًرا:ـَمْفُعوٌلـَأوَّ ـُحِذَفِتـاْلَياُء؛ـاِلْلتَِقاِءـالسَّ ُثـمَّ

 

َثاٍن.

ْجَحاَن)6(،ـَوِمْنـَأْمثَِلِةـَماـُيِفيُدـالتَّْحِقيَق،ـ َوَماـَأْشَبَهـَذلَِكـِمْنـَأْمثَِلِةـَماـُيِفيُدـالرُّ
َوِمْنـَأْمثَِلِةـَماـُيِفيُدـالتَّْصِييَر)7(،ـبَِاـَفْرٍق.

أيـإنـكانتـمعرفة،ـوإالـفهيـصفة.ـحاشيةـالقليوبيـ)ق40أ(. ))ـ(
فيـ»س«ـزيادة:ـ»الظَّاِهَرِة«،ـوالحواسـجمعـحاسـة،ـوهيـخمسـة:ـالسمعـوالبصرـوالذوقـ )2ـ(

واللمسـوالشم.ـالكواكبـالدريةـللدجانيـ)ق08)ب(.
ـالحواسـالـتتعدىـإالـإلىـواحد،ـ فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص29(:ـ»إَِلىـَمْفُعوٍلـَواِحٍد«،ـوأفعال )3ـ(
ْيَحاَن.ـ نحو:ـَأْبَصْرُتـَزْيًدا،ـوَسـِمْعُتـاْلُقْرآَن،ـوُذْقُتـالطََّعاَم،ـوَلَمْسُتـاْلَحِريَر،ـوَشِمْمُتـالرَّ

الكواكبـالدريةـللدجانيـ)ق08)ب(.
فيـ»ز«ـو»ك«ـوالمطبوعـ)ص29(:ـ»َتُقوُل«،ـدونـواوـقبلها. )4ـ(

فيـ»ي«:ـ»َفنُِقَلْت«،ـوفيـ»ع«:ـ»َفُقِلَبْت«. )5ـ(
فيـ»أ«:ـ»التَّْرِجيَح«. )6ـ(

ـوَهْبـوَحَجا،ـوماـيفيـدـالتحقيق،ـنحو:ـَأْلَفـىـوَتَعلَّْمـ-بمعنىـ مـاـيفيدـالرجحان،ـنحـو:ـَعدَّ )7ـ(
ْلُت.ـحاشيةـالقليوبيـ)ق40أ(.ـ اعلم-ـودرى،ـوماـيفيدـالتصيير،ـنحو:ـَصيَّْرُتـوَحوَّ
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ـَوَأَخَواتَِهـاـــَدِخيـٌل))(ـفِـيـاْلَمْرُفوَعـاِت،ـ َوَهـَذاـاْلِقْسـُمـــَأْعنِـي:ـَظـنَّ
ـَبِقيَِّة)5(  ـاْسـتِْطَراًدا)4(ـلَِتْتِميِم ـاْلَمنُْصوَباِت،ـَوَلِكنَُّهـُذِكـَر)3( ـَأْنـُيْذَكـَرـفِـي ـُه)2(  وَحقُّ

النََّواِسِخ.

* * *

الدخيل:ـالضيفـوالنزيل،ـوالمرادـأنهـليسـفيـمحله.ـحاشيةـالمدابغيـ)ق)4)ب(. ))ـ(
ُه«. فيـ»أ«ـو»ز«ـوالمطبوعـ)ص29(:ـ»َوَكاَنـَحقُّ )2ـ(

فيـ»س«ـو»ع«:ـ»َوَلِكنَُّهـَذَكَرُه«. )3ـ(
ـالشـيءـفيـغيرـمحلهـلمناسبةـبينهما،ـوالمناسبةـماـأشارـلهاـبقوله:ـ»لَِتْتِميِمـ االسـتطراد:ـذكر )4ـ(

َبِقيَِّةـالنََّواِسِخ«.ـحاشيةـالمدابغيـ)ق)4)أ(.
»َبِقيَِّة«ـالـتوجدـفيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص29(. )5ـ(
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َباُب النَّْعِت))(

ِه)3(؛ـَتْقِريًباـَعَلىـاْلُمْبَتِدِئ،ـَفَقاَل:ـ َرَسَمُه)2(ـبَِبْعِضـَخَواصِّ

النَّْعـُتـَتابٌِعـلِْلَمنُْعوِتـفِيـَرْفِعـِهـإِْنـَكاَنـاْلَمنُْعـوُت)4(ـَمْرُفوًعا،ـَوَنْصبِِهـإِْنـ
َكاَنـاْلَمنُْعـوُت)5(ـَمنُْصوًبا،ـَوَخْفِضـِهـإِْنـَكاَنـاْلَمنُْعوُت)6(ـَمْخُفوًضا،ـَوَتْعِريِفِهـإِْنـ
َكاَنـاْلَمنُْعـوُتـَمْعِرَفًة،ـَوَتنِْكيـِرِهـإِْنـَكاَنـاْلَمنُْعوُتـَنِكَرًة)7(،ـَسـَواٌءـَكاَن)8(ـالنَّْعُتـ

َحِقيِقيًّاـَأْم)9(ـَسَببِيًّا)0)(. 

النعـتـعبارةـالكوفييـن،ـوعبارةـالبصريين:ـالوصـفـوالصفة،ـوهيـألفـاظـمترادفة.ـالعقدـ ))ـ(
ـالذيـيتمـمـمتبوعهـببيانـصفةـ ـالتابع ـالنحاةـبأنه: ـالحاجـ)ص62(،ـوعرفـه الجوهـريـالبـن

منـصفاته،ـأوـصفاتـماـيتعلقـبه.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق46)أ(.ـ
فيـ»ك«:ـ»َوَرَسَمُه«. )2ـ(

فيهـنظر؛ـألنـالظاهرـأنـقوله:ـ»النَّْعُتـَتابٌِعـلِْلَمنُْعوِت«ـليسـوارداـموردـالتعريف،ـبلـهوـبيانـ )3ـ(
حكمـمنـأحكامـالنعت.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق87أ(.

»اْلَمنُْعوُت«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«ـو»س«. )4ـ(

»اْلَمنُْعوُت«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«ـو»س«. )5ـ(
»اْلَمنُْعوُت«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«. )6ـ(

وتنكيـره:ـأيـولوـحكماـفيدخلـالجملةـالخبريةـالواقعةـوصفا؛ـإذـهيـنكرةـحكما.ـحاشـيةـ )7ـ(
ابنـعانـ)ق5))أ(.

فيـ»أ«ـو»ب«:ـ»َأَكاَن«. )8ـ(
فيـ»ع«ـو»ي«:ـ»َأْو«. )9ـ(

ـله،ـمثالـ ـالجاريـعلىـغيرـمنـهو ـله،ـوالسببي:ـهو ـالجاريـعلىـمنـهو النعتـالحقيقي:ـهو )0)ـ(
الحقيقي:ـ»َجاَءـَزْيٌدـاْلَفاِضُل«،ـومثالـالسـببي:ـ»َجاَءـَزْيـٌدـاْلَفاِضُلـَأَبَواُه«.ـالفوائدـاألجهوريةـ

)ق73ب(.
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ـإِْنـَرَفَعـالنَّْعُتـَضِميَرـاْلَمنُْعوِتـاْلُمْسـَتتَِرـَتبَِعُهـَأْيًضاـفِيـَتْذِكيِرِهـَوَتَأنِيثِِه،ـ ُثمَّ
ىـالنَّْعُتـ َوإِْفـَراِدِهـَوَتْثنَِيتِِهـَوَجْمِعِه،ـَوَيْكُمُلـَلُهـِحينَِئٍذـَأْرَبَعٌةـِمْنـَعَشـَرٍة))(،ـَوُيَسـمَّ

ِحينَِئٍذـَحِقيِقيًّا.ـ

ـاْلَمنُْعوِتـالظَّاِهَرـاْقُتِصَرـفِيِهـَعَلىـَماـَذَكَرُهـاْلُمَصنُِّف،ـَوَتبَِعُهـ َوإِْنـَرَفَعـَسَببِيَّ
ىـالنَّْعُتـِحينَِئٍذـَسَببِيًّا.ـ فِيـاْثنَْيِنـِمْنـَخْمَسٍة)2(،ـَوُيَسمَّ

افِِعـلَِضِميِرـاْلَمنُْعوِتـاْلُمْسَتتِِر)3(:ـ ـالرَّ َتُقوُلـفِيـالنَّْعِتـاْلَحِقيِقيِّ

ْفَراِدـَوالتَّْعِريـِف)4(:ـ»َقاَمـَزْيٌدـاْلَعاِقـُل«)5(،ـَوفِيـالنَّْصِب:ـ ْفـِعـَمَعـاإْلِ فِيـالرَّ
»َرَأْيُتـَزْيًداـاْلَعاِقَل«،ـَوفِيـاْلَخْفِض:ـ»َمَرْرُتـبَِزْيٍدـاْلَعاِقِل«.

هـيـواحـدـمنـوجـوهـاإلعـرابـالثاثـة:ـالرفعـوالنصـبـوالخفـض،ـوواحدـمـنـوجوه:ـ ))ـ(
ـالتنكيرـ ـالتذكيرـوالتأنيث،ـوواحدـمنـوجهي: اإلفـرادـوالتثنيةـوالجمـع،ـوواحدـمنـوجهي:

والتعريف.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق48)أ(.
ـالرفعـوالنصبـ ـاإلعـراب: ـالتعريـفـوالتنكير،ـوواحداـمنـوجوه يعنـيـواحـداـمنـوجهي: )2ـ(

والجر.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق48)ب(.
جملةـماـذكرـاثنانـوسبعونـمثاال؛ـألنـالمنعوتـإماـمفردـأوـمثنىـأوـمجموع،ـوكلـمنهاـإماـ )3ـ(
مذكرـأوـمؤنثـفهيـستة،ـوكلـمنهاـإماـمعرفةـأوـنكرةـفهيـاثناـعشر،ـوكلـمنهاـإماـمرفوعـأوـ
منصوبـأوـمجرور،ـفهيـستةـوثاثون،ـوكلـمنهاـإماـحقيقيـأوـسببي،ـفهيـاثنانـوسبعون،ـ
اـَمَعـاْلَجْمِعـإلخ،ـوبقوله:ـَفإِْنـُنِعَتـبِاْسـِمـاْلَمْفُعوِلـإلخ.ـ ويزادـعليهاـماـأشـارـإليهـبقوله:ـَفَأمَّ

حاشيةـالقليوبيـ)ق40ب(.ـ
يفـ»ز«ـواملطبـوعـ)ص29(ـزيادة:ـ»َوالتَّْذِكيِر«،ـقـالـالقليويب:ـ»وكانـحقهـذكرـالتذكريـأيضا؛ـ )4ـ(
لتاممـاألربعةـمنـالعرشةـالتيـهيـموجودةـيفـمجيعـهذهـاألمثلة«.ـحاشيةـالقليويبـ)ق)4أ(.
قـام:ـفعلـمـاض،ـوزيد:ـفاعلـمرفوعـبضمةـظاهرةـوهوـمنعوت،ـوالعاقل:ـنعتـلهـحقيقي؛ـ )5ـ(
ـالمنعوت،ـتقديرهـهـو،ـونعتـالمرفوعـمرفوع،ـ ـالعائـدـعلىـزيد ـالمسـتترـفيه ـالضمير لرفعـه

وعامةـرفعهـضمةـظاهرة.ـحاشيةـالمدابغيـ)ق44)ب(.
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َوَتُقـوُلـَمَع))(ـالتَّنِْكيـِرـَواإْلِْفـَراِد)2(:ـ»َجاَءـَرُجـٌلـَعاِقـٌل«،ـَو»َرَأْيُتـَرُجًاـ
َعاِقًا«،ـَو»َمَرْرُتـبَِرُجٍلـَعاِقٍل«.ـ

ِر:  َوَتُقوُل فِي َتْثنَِيِة اْلُمَذكَّ

ـاْلَعاِقَلْيِن«،ـ ْيَدْيـِن ـالزَّ ـاْلَعاِقـَاِن«،ـَو»َرَأْيـُت ْيَداِن ـالزَّ ـالتَّْعِريـِف:ـ»ـَجـاَء َمـَع
ـاْلَعاِقَلْيِن«.ـ ْيَدْيِن َو»َمَرْرُتـبِالزَّ

ِرـَمـَعـالتَّنِْكيِر:ـ»َجـاَءـَرُجَاِنـَعاِقـَاِن«،ـَو»َرَأْيُتـ َوَتُقـوُلـفِيـَتْثنَِيـِةـاْلُمَذكَّ
َرُجَلْيِنـَعاِقَلْيِن«،ـَو»َمَرْرُتـبَِرُجَلْيِنـَعاِقَلْيِن«.ـ

ِر:  َوَتُقوُل فِي َجْمِع اْلُمَذكَّ

ْيِديـَنـاْلَعاِقِليَن«،ـ ْيـُدوَنـاْلَعاِقُلـوَن«،ـَو»َرَأْيُتـالزَّ َمـَعـالتَّْعِريِف:ـ»َجـاَءـالزَّ
ـاْلَعاِقِليِن«.ـ ْيِديَن َو»َمَرْرُتـبِالزَّ

ـالتَّنِْكيـِر:ـ»َجاَءـِرَجـاٌلـُعَقَاُء«،ـَو»َرَأْيـُتـِرَجااًلـُعَقـَاَء«،ـَو»َمَرْرُتـ َوَمـَع
بِِرَجاٍلـُعَقَاَء)3(«. 

َثِة:  َوَتُقوُل فِي اْلُمْفَرَدِة اْلُمَؤنَّ

َمـَعـالتَّْعِريِف:ـ»َجـاَءْتـِهنٌْدـاْلَعاِقَلـُة«،ـَو»َرَأْيُتـِهنًْداـاْلَعاِقَلـَة«،ـَو»َمَرْرُتـ
ـاْلَعاِقَلِة«.ـ بِِهنٍْد

َوَمـَعـالتَّنِْكيِر:ـ»َجـاَءِتـاْمـَرَأٌةـَعاِقَلٌة«،ـَو»َرَأْيـُتـاْمَرَأًةـَعاِقَلـًة«،ـَو»َمَرْرُتـ
بِاْمَرَأٍةـَعاِقَلٍة«.ـ

فيـ»ي«:ـ»فِي«. ))ـ(
ْفَراِدـَمَعـالتَّنِْكيِر،ـوهيـاألنسبـبالسياق«. قالـالقليوبيـ)ق)4أ(:ـ»وفيـنسخة:ـفِيـاإِلْ )2ـ(

ـالصرفـ ـالكسـرة؛ـلمنعهـمن ـبالفتحةـنيابةـعن ـنعتـهـمجرور ـبالباء،ـوعقاء: رجـال:ـمجـرور )3ـ(
بألفـالتأنيثـالممدودة.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق49)ب(.ـ
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َوَتُقوُل فِي ُمَثنَّى اْلُمَؤنَِّث: 
َمـَعـالتَّْعِريِف:ـ»َجاَءِتـاْلِهنَْداِنـاْلَعاِقَلَتاِن«،ـَو»َرَأْيـُتـاْلِهنَْدْيِنـاْلَعاِقَلَتْيِن«،ـ

ـاْلَعاِقَلَتْيِن«.ـ ـبِاْلِهنَْدْيِن َو»َمَرْرُت
ـاْمَرَأَتْيـِنـَعاِقَلَتْيِن«،ـ ـاْمَرَأَتـاِنـَعاِقَلَتاِن«،ـَو»َرَأْيـُت ـالتَّنِْكيـِر:ـ»َجـاَءِت َوَمـَع

َو»َمَرْرُتـبِاْمَرَأَتْيِنـَعاِقَلَتْيِن«.ـ
َوَتُقوُل فِي َجْمِع اْلُمَؤنَِّث: 

ـاْلَعاِقَاِت«،ـ ـاْلِهنَْداِت ـاْلَعاِقَاُت«،ـَو»َرَأْيُت ـاْلِهنَْداُت ـ»َجاَءِت ـالتَّْعِريِف: َمَع
َو»َمَرْرُتـبِاْلِهنَْداِتـاْلَعاِقَاِت«.ـ

ـنَِسـاًءـَعاِقَاٍت«،ـ ـنَِسـاٌءـَعاِقـَاٌت«،ـَو»َرَأْيُت ـالتَّنِْكيـِر))(:ـ»َجاَءْت)2( َوَمـَع
َو»َمَرْرُتـبِنَِساٍءـَعاِقَاٍت«.ـ

ِهـَرافٌِعـلَِضِميِرـاْلَمنُْعوِتـاْلُمْسَتتِِر.ـ َفالنَّْعُتـفِيـَذلَِك)3(ـُكلِّ
ْفَراِد:  َوَتُقوُل فِيَما إَِذا َرَفَع َسَببِيَّ اْلَمنُْعوِت)4( فِي اإِلْ

ـاْلَقاِئـَمـَأُبوُه«)6(،ـ ـاْلَقاِئـُمـَأُبـوُه«)5(،ـَو»َرَأْيُتـَزْيًدا ـالتَّْعِريـِف:ـ»َجاَءـَزْيٌد َمـَع
َو»َمَرْرُتـبَِزْيٍدـاْلَقاِئِمـَأُبوُه«.

فيـ»ز«ـو»ك«ـوالمطبوعـ)ص30(ـزيادةـكلمة:ـ»َأْيًضا«. ))ـ(
فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص30(:ـ»َجاَءْتنِي«. )2ـ(

فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)30(:ـ»َهَذا«. )3ـ(
فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص30(ـ:ـ»اْلَمنُْعوِتـالظَّاِهَر«. )4ـ(

ـَعَلىـَغْيِرـَمْنـُهَوـ فيـ»ع«ـزيادة:ـ»َوإِْعَراُبُه:ـَجاَء:ـفِْعٌلـَماٍض،ـَزْيٌد:ـَفاِعٌل،ـَواْلَقاِئُم:ـَنْعٌتـَلُهـُجرَّ )5ـ(
َلُه،ـَوَأُبوُه:ـَفاِعٌلـبِاْلَقاِئِم«.

زيـدا:ـمفعولـبرأيت،ـوالعاقل:ـاسـمـفاعـلـنعتـلهـفهوـمنصوب،ـوأبـوه:ـفاعلـبقائم،ـفهوـ )6ـ(
مرفوعـبالواو.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق50)أ(.
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َوَمـَعـالتَّنِْكيِر:ـ»َجـاَء))(ـَرُجٌلـَعاِقـٌلـَأُبـوُه«،ـَو»َرَأْيُتـَرُجًاـَعاِقـًاـَأُبوُه«،ـ
َو»َمَرْرُتـبَِرُجٍلـَعاِقٍلـَأُبوُه«.ـ

ِر:  َوَتُقوُل فِي َتْثنَِيِة اْلُمَذكَّ

ْيَدْيـِنـاْلَقاِئَمـ ْيَداِنـاْلَقاِئـُمـَأَبَواُهَمـا«،ـَو»َرَأْيُتـالزَّ َمـَعـالتَّْعِريِف:ـ»َجـاَءـالزَّ
ْيَدْيِنـاْلَقاِئِمـَأَبَواُهَما«.ـ َأَبَواُهَما«،ـَو»َمَرْرُتـبِالزَّ

ـَأَبَواُهَما«،ـ ـَقاِئًما ـَأَبَواُهَما«،ـَو»َرَأْيُتـَرُجَلْيِن ـَقاِئٌم ـ»َجاَءـَرُجَاِن ـالتَّنِْكيِر: َوَمَع
َو»َمَرْرُتـبَِرُجَلْيِنـَقاِئٍمـَأَبَواُهَما«.

ِر:  َوَتُقوُل فِي َجْمِع)2( اْلُمَذكَّ

ـاْلَقاِئَمـ َجاَل ـالرِّ ـآَباُؤُهْم«،ـَو»َرَأْيـُت ـاْلَقاِئـُم َجاُل ـالرِّ ـالتَّْعِريـِف:ـ»َجاَءنِي َمـَع
َجاِلـاْلَقاِئِمـآَباُؤُهْم«.ـ آَباُؤُهْم«،ـَو»َمَرْرُتـبِالرِّ

ـآَباُؤُهـْم«،ـَو»َرَأْيُتـِرَجـااًلـَقاِئًماـ ـالتَّنِْكيـِر:ـ»َجاَءنِـيـِرَجـاٌلـَقاِئـٌم َوَمـَع)3(
آَباُؤُهْم«،ـَو»َمَرْرُتـبِِرَجاٍلـَقاِئٍمـآَباُؤُهْم«.ـ

َوَتُقوُل فِي اْلُمْفَرِد اْلُمَؤنَِّث)4(: 

َمـَعـالتَّْعِريِف:ـ»َجـاَءْتـِهنٌْدـاْلَقاِئُمـَأُبوَهـا«،ـَو»َرَأْيُتـِهنْـًداـاْلَقاِئَمـَأُبوَها«،ـ
َو»َمَرْرُتـبِِهنٍْدـاْلَقاِئِمـَأُبوَها«.ـ

فيـ»أ«ـو»ب«ـو»ع«ـو»ك«ـو»ي«:ـ»َقاَم«. ))ـ(
فيـ»أ«ـو»ب«ـو»ي«:ـ»اْلَجْمِع«. )2ـ(

فيـ»أ«:ـ»َوَتُقوُلـَمَع«. )3ـ(
َثِة«. فيـ»ع«ـو»ك«ـو»ي«:ـ»اْلُمْفَرَدِةـاْلُمَؤنَّ )4ـ(
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َوَمـَعـالتَّنِْكيِر:ـ»َجاَءْتنِيـاْمـَرَأٌةـَقاِئٌمـَأُبوَهـا«،ـَو»َرَأْيُتـاْمـَرَأًةـَقاِئًماـَأُبوَها«،ـ
َو»َمَرْرُتـبِاْمَرَأٍةـَقاِئٍمـَأُبوَها«.ـ

َوَتُقوُل فِي َتْثنَِيِة اْلُمَؤنَِّث: 

ـاْلَقاِئَمـ ـاْلِهنَْدْيِن ـَأَبَواُهَما«،ـَو»َرَأْيـُت ـاْلَقاِئُم ـاْلِهنَْداِن ـالتَّْعِريِف:ـ»َجـاَءِت َمـَع
َأَبَواُهَما«،ـَو»َمَرْرُتـبِاْلِهنَْدْيِنـاْلَقاِئِمـَأَبَواُهَما«.ـ

َوَمـَعـالتَّنِْكيـِر:ـ»َجـاَءِتـاْمَرَأَتاِنـَقاِئـٌمـَأَبَواُهَمـا«،ـَو»َرَأْيُتـاْمَرَأَتْيـِنـَقاِئًماـ
َأَبَواُهَما«،ـَو»َمَرْرُتـبِاْمَرَأَتْيِنـَقاِئٍمـَأَبَواُهَما«.ـ

َوَتُقوُل فِي َجْمِع اْلُمَؤنَِّث: 

«،ـَو»َرَأْيُتـاْلِهنَْداِتـاْلَقاِئَمـ َمَعـالتَّْعِريـِف:ـ»َجاَءِتـاْلِهنَْداُتـاْلَقاِئُمـآَباُؤُهنَّ
«.ـ «،ـَو»َمَرْرُتـبِاْلِهنَْداِتـاْلَقاِئِمـآَباُؤُهنَّ آَباُؤُهنَّ

«،ـ «،ـَو»َرَأْيُتـنَِسـاًءـَقاِئًماـآَباُؤُهنَّ َوَمَعـالتَّنِْكيِر:ـ»َجاَءْتـنَِسـاٌءـَقاِئٌمـآَباُؤُهنَّ
«.ـ َو»َمَرْرُتـبِنَِساٍءـَقاِئٍمـآَباُؤُهنَّ

ْفَراَد))(ـَوالتَّْذِكيَر)2(ـَداِئًماـَمَعـَغْيِرـاْلَجْمِع.ـ َفالنَّْعُتـفِيـَهَذاـاْلِقْسِمـَيْلَزُمُهـاإْلِ

ألنـالنعتـالرافعـلاسـمـالظاهرـينزلـمنزلةـالفعل،ـفيعطىـحكمهـمعـفاعله،ـفيلزمهـاإلفرادـ ))ـ(
ـالمشهورة.ـ ـاللغة ـأوـمجموعاـعلى ـالظاهرـمثنى ـاسمـظاهر،ـولوـكانـذلكـاالسم ـإلى ـأسند إذا

حاشيةـاإلبراشيـ)ق)2)أ(.
»َوالتَّْذِكيَر«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«،ـومضروبـعليهـفيـ»ع«،ـومذكورـفيـحاشيةـ»س«،ـقالـ )2ـ(
القليوبيـ)ق)4أ(:ـ»وسكتـعنـغيرـاإلفرادـكالتذكير؛ـألنهـباقـعلىـأصله«،ـوقالـالنبتيتي:ـ
»ويلزمهـأيضاـالتذكيرـمعـاإلسنادـإلىـمذكرـكماـتقدمـمنـالتمثيلـهنا،ـوكذاـيلزمهـالتأنيثـمعـ
ُه،ـوَمَرْرُتـبَِرُجٍلـَقاِئَمٍةـ ُه،ـوَرَأْيُتـَرُجًاـَقاِئَمًةـُأمُّ اإلسنادـإلىـمؤنثـنحو:ـَجاَءـَرُجٌلـَقاِئَمٌةـُأمُّ

ُه«.ـفتحـربـالبريةـ)ق)5)أ(. ُه،ـكماـتقول:ـَقاَمْتـُأمُّ ُأمُّ
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ـاْلَجْمِعـَفُيْخَتاُر))(ـَتْكِسـيُرُه)2(ـَعَلىـإِْفَراِدِه،ـَنْحـُو:ـ»َمَرْرُتـبِِرَجاٍلـ ـاـَمَع َوَأمَّ
ِقَياٍمـآَباُؤُهْم«،ـَوَيْضُعُفـَتْصِحيُحُه)3(. 

ـاْلُمَشبََّهِة)5(  َفِة ـالصِّ ـَأِو ـاْلَمْفُعوِل)4( ـبِاْسِم ـُنِعَت ـَفإِْن ـاْلَفاِعِل، ـبِاْسِم ـُنِعَت ـإَِذا َهَذا
ـالظَّاِهِرـإَِلىـ ـَببِيِّ ْسـنَاُدـَعِنـالسَّ َلـاإْلِ َجـاَزـفِيِهـَهَذاـااِلْسـتِْعَماُل،ـَوَجاَزـفِيِهـَأْنـُيَحوَّ
)7(،ـَأْوـُيْخَفُضـبِإَِضاَفِةـ ـَببِيُّ ـالسَّ ـالنَّْعِت،ـَوُينَْصُب ـاْلَمنُْعوِت،ـَفَيْسـَتتُِر)6(ـفِي َضِميِر
ـإَِلىـ ـالتَّْأنِيـِثـَوالتَّْثنَِيِةـَواْلَجْمـِع،ـَوَيْرِجُع ـُيَطابِـُقـَمنُْعوَتُهـفِي ـإَِلْيـِه،ـَوِحينَِئٍذ النَّْعـِت

ِل)8(.  اْلِقْسِمـاأْلَوَّ

«)9(ـبِنَْصِبـاْلَعْبِدـ «،ـَأِو:ـ»اْلَحَسـُنـاْلَوْجِهَ ِمَثاُلُه:ـ»َجاَءـَزْيٌدـاْلَمْضُروُبـاْلَعْبِدَ

فيـ»أ«:ـ»َفنَْخَتاُر«. ))ـ(
أيـتكسيرـالنعت.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق)5)ب(. )2ـ(

أيـيضعـفـجمـعـالنعتـجمعـتصحيح،ـبـلـالـيجوزـفيـاللغةـالمشـهورة.ـفتحـربـالبريةـ )3ـ(
للنبتيتيـ)ق)5)ب(.

اسمـالفاعل:ـهوـماـدلـعلىـذاتـباعتبارـحدثـوقعـمنهاـأوـقائمـبهاـكضاربـوناصر،ـواسمـ )4ـ(
المفعول:ـهوـماـدلـعلىـذاتـباعتبارـحدثـوقعـعليها،ـكمضروبـومنصور.ـالدرةـالسـنيةـ

للوفائيـ)ق204ب(.
ـاإلبراشيـ ـالثبوت.حاشية ـالفعلـعلىـمعنى ـبه ـلمنـقام ـاشتقـمنـفعلـالزم ـالمشبهة:ـما الصفة )5ـ(

)ق)2)ب(.ـ
ِميُر«. فيـ»ي«ـزيادة:ـ»الضَّ )6ـ(

فـيـ»ز«ـوالمطبوعـزيادة:ـ»َعَلىـالتَّْشـبِيِهـبِاْلَمْفُعوِلـبِِه«،ـوكذاـفـيـ»ع«ـلكنـدونـقوله:ـ»بِِه«،ـ )7ـ(
قالـالنبتيتي:ـ»وينصبـعلىـالتمييزـإنـكانـنكرة،ـوعلىـالتشبيهـبالمفعولـبهـإنـكانـمعرفة«.ـ

فتحـربـالبريةـ)ق)5)ب(.
أيـفـيـتلـكـالمطابقـةـمعـبقائـهـعلىـأنهـسـببي،ـوليسـالمـرادـكونهـيصيرـحقيقيا.ـحاشـيةـ )8ـ(

القليوبيـ)ق)4ب(.
»المضـروب«ـتمثيـلـللنعتـباسـمـالمفعول،ـو»الحسـن«ـتمثيلـللنعتـبالصفةـالمشـبهة.ـ )9ـ(

الدرةـالسنيةـللوفائيـ)ق205أ(.
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ـِمَثاٍلـبَِماـُينَاِسُبُه.ـ ِهَما)2(،ـَوَكَذاـَتْفَعُل)3(ـفِيـُكلِّ َواْلَوْجِه))(ـَوَجرِّ

َواْلَمْعِرَفُةـِمْنـَحْيُثـِهَي)4( َخْمَسُةـَأْشَياَء)5(: 

ـَعَلى:ـ ُل:ـااِلْسُم اْلُمْضَمُر)6(،ـَوُهَو:ـَماـَدلَّ اأْلَوَّ

ـــُمَتَكلٍِّم،ـَنْحُو:ـ»َأَنا،ـَوَنْحُن«.ـ

«.ـ ـــَأْوـُمَخاَطٍب،ـَنْحُو:ـ»َأْنَت،ـَوَأْنِت،ـَوَأْنُتَما،ـَوَأْنُتْم،ـَوَأْنُتنَّ

«.ـ ـــَأْوـَغاِئٍب،ـَنْحُو:ـ»ُهَو،ـَوِهَي،ـَوُهَما،ـَوُهْم،ـَوُهنَّ

ـَأْشَبَهُه،ـ ـبَِعْينِِه)8(،ـَغْيَرـُمَتنَاِوٍلـَما ـاْلَعَلُم)7(،ـَوُهَو:ـَماـُعلَِّقـَعَلىـَشْيٍء َوالثَّانِي:
َسَواٌءـَكاَن)9(:ـ

فيـ»ز«ـو»ي«:ـ»َأِوـاْلَوْجِه«. ))ـ(
ِهَما،ـالواوـبمعنىـأو«. ِهَما«ـقالـالمدابغيـ)ق46)ب(:ـ»َوَجرِّ فيـ»ي«:ـ»َأْوـَجرِّ )2ـ(

فيـ»أ«:ـ»َوَكَذلَِكـُيْفَعُل«. )3ـ(
ـالشـيءـإلىـنفسـهـوإلىـ ـالمعرفـةـالـبقيـدـكونهـاـضميـراـوالـعلماـإلخ،ـفاـيلزمـتقسـيم أي )4ـ(
غيره،ـوالـبقيدـكونهاـتنعتـوالـينعتـبهاـإلخـعلىـماـسـيأتيـفيـالشـرح.ـحاشـيةـالفيشـيـ

)ق20ب(.ـ
ِزيدـعليها:ـاالسـمـالموصول،ـوالمعرفـبالقصـدـواإلقبالـنحو:ـ»ياـرجل«ـلمعين،ـويمكنـ )5ـ(
ـالمبهـم،ـأوـمـنـقبيلـالمحلـىـبأل،ـ ـالموصـولـمـنـقبيـل دخولهمـاـفـيـكامـالمتـن؛ـألن

والمقصودـإقبالهـقيلـإنهـمعرفـبألـتقديرا،ـالدرةـالسنيةـللوفائيـ)ق205ب(.ـ
ـاإلضمار،ـوهوـ ـالضمير-ـمن: »ااِلْسـُم«ـالـيوجدـفـيـ»أ«ـو»ب«ـو»س«،ـوالمضمرـ-ويقـال: )6ـ(
ـالقليوبيـ)ق)4ب(. ـلقلةـحروفهـغالبا.ـحاشية ـيعنيـالهزال؛ ـالضمور، ـأوـمن: السترـواإلخفاء،

فيـ»ي«:ـ»ااِلْسُم اْلَعَلُم«. )7ـ(
المرادـبتعليقهـعلىـالشيءـتخصيصهـبهـبحيثـيفهمـمنهـعندـاإلطاق.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ )8ـ(

)ق88ب(.
فيـ»أ«ـو»ب«ـو»ي«:ـ»َأَكاَن«. )9ـ(
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اـلَِمَكاٍنـ ـإِمَّ ـَأْم)2(ـَغْيِرـَعاِقٍل، ـَنْحُو:ـ»َزْيٍد«ـَو»ِهنٍْد«، ـ  َعَلَم َشْخٍصـلَِعاِقٍل))(،
َة«،ـَأْوـلَِغْيِرِهـَكـ»َشْدَقٍم«)3(ـَو»َهْيَلَة«)4(.  َنْحُو:ـ»َعَدَن«ـَو»َمكَّ

اـلَِحَيَواٍنـَنْحُو:ـ»َحَضاِجَر«)7(،ـَو»ُأَسـاَمَة«)8(،ـَأْوـ  ـ َأْم)5( َعَلـَم ِجنٍْس)6(،ـإِمَّ
َة«)0)(.  لَِمْعنًىـَكـ»ُسْبَحاَن«)9(ـَو»َبرَّ

األَولى:ـلعالم؛ـليشملـأسماءـاهللـتعالى.ـحاشيةـابنـعانـ)ق7))أ(. ))ـ(
فيـ»ز«ـو»ع«:ـ»َأْو«.ـ )2ـ(

ـالمعجمةـ ـالشـنواني:ـشذقمـبالذال فيـ»ز«ـو»ع«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص)3(:ـ»َشـْذَقٍم«،ـقال )3ـ(
علـمـعلىـجملـللنعمـانـبنـالمنذر.ـتعليقـالدرةـالشـنوانيةـ)ق89أ(،ـوقـالـالنبتيتي:ـبفتحـ
الشـينـالمعجمـةـوسـكونـالـدالـالمهملـة.ـفتـحـربـالبريـةـ)ق53)ب(،ـوجـاءـفيـ»ز«ـ

والمطبوعـ)ص)3(ـزيادة:ـ»اْسُمـَجَمٍل«.
فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص)3(ـزيادة:ـ»اْسُمـَشاٍة«. )4ـ(

فيـ»ع«ـوالمطبوعـ)ص)3(:ـ»َأْو«. )5ـ(
الفرقـبينـعلمـالشـخصـوعلمـالجنسـتقريباـأنـعلمـالشـخصـاسـمـيعينـالمسـمىـذهناـ )6ـ(
وخارجـا،ـكزيدـفإنهـيعينـذاتهـالمسـماةـبـهـفيـالذهنـوكذلكـفيـخـارجـالعيانـوالـيتناولـ
عمراـمثاـالـفيـالذهنـوالـفيـالخارج،ـوعلمـالجنسـيعينـمسماهـذهناـالـخارجا،ـكأسامةـ
فإنهـيعينـمسماهـالذيـهوـالحقيقةـفيـالذهن،ـفاـيشملـفيـالذهنـحقيقةـالفرسـمثا،ـوفيـ
الخـارجـالـيختـصـبهـواحدـمنـأفـرادـهذهـالحقيقة،ـبلـيطلقـعلـىـكلـواحدـمنـأفرادـهذاـ

الجنسـلفظـأسامةـمثا.ـالعقدـالجوهريـ)ص67(.ـ
ْبِع«،ـوفيـ»س«ـو»ك«:ـ»َعَلُمـَضْبٍع«،ـوكذاـفيـ فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص)3(ـزيادة:ـ»َعَلٌمـلِلضَّ )7ـ(

»ب«ـلكنـتحتـكلمةـحضاجر.
َسـِد«،ـوفيـ»س«ـو»ك«:ـ»َعَلُمـَأَسٍد«،ـوكذاـفيـ فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص)3(ـزيادة:ـ»َعَلٌمـلأِْلَ )8ـ(

»ب«ـلكنـتحتـكلمةـأسامة.
فيـ»س«ـزيادة:ـ»َعَلٌمـلِلتَّْسبِيِح«. )9ـ(

برة:ـعلمـللمبرة،ـبمعنىـالبر.ـالدررـالفرائدـللشلبيـ)ق30أ(. )0)ـ(
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َشاَرِة))(،ـَوَوْجُهـإِْبَهاِمِه:ـُعُموُمُه،ـ َوالثَّالُِث:ـااِلْسُم اْلُمْبَهُم،ـَوَأَراَدـبِِهـاْسَم اإْلِ
ـَشـْخٍص،ـَنْحُو: »َهـَذاـَحَيَواٌنـ ـِجنٍْسـَوإَِلىـُكلِّ َوَصَاِحيَُّتـُهـلِْلَِشـاَرِةـبِِهـإَِلـىـُكلِّ

َوَجَماٌدـَوَفَرٌسـَوَرُجٌلـَوَزْيٌد«.ـ

َوُهَوـَأْقَساٌم:ـ

ِر.ـ ـــَفَهَذا)2(ـلِْلُمْفَرِدـاْلُمَذكَّ

َثِة.ـ ـــَوَهِذِه)3(ـلِْلُمْفَرَدِةـاْلُمَؤنَّ

ِر.ـ ـــَوَهَذاِنـلُِمَثنَّى)4(ـاْلُمَذكَّ

ـــَوَهاَتاِنـلُِمَثنَّى )5(ـاْلُمَؤنَِّث.ـ

اـَوَنْصًبا)7(.  بِاأْلَلِِف)6(ـَرْفًعا،ـَوبِاْلَياِءـفِيِهَماـَجرًّ

ِرـَواْلُمَؤنَِّث)9(.  ـَعَلىـاأْلَْفَصِح)8(،ـلَِجْمِعـاْلُمَذكَّ ـــَوَهُؤاَلِءـبِاْلَمدِّ

فيهـقصورـإذـيلزمـمنهـسـقوطـالموصولـمنـكامـالمصنف،ـوالوجهـأنـيكونـكامهـشـاماـ ))ـ(
لهما،ـوتمثيلهـباإلشارةـالـينافيه.ـحاشيةـالقليوبيـ)ق42أ(.

اسمـاإلشارةـإنماـهو:ـ»ذا«ـوأماـ»ها«ـفهيـحرفـتنبيه.ـالعقدـالجوهريـ)ص67(. )2ـ(
هذه:ـبإسكانـالهاءـوكسرهاـبإشباعـأوـعدمه.ـالكواكبـالدريةـللدجانيـ)ق5))ب(. )3ـ(

فيـ»س«ـو»ز«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص)3(:ـ»لِْلُمَثنَّى«. )4ـ(
فيـ»س«ـو»ز«ـوالمطبوعـ)ص)3(:ـ»لِْلُمَثنَّى«. )5ـ(

لِِفـفِيِهَما«ـبزيادة:ـفِيِهَما. فيـ»س«:ـ»بِاأْلَ )6ـ(
ا«. فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص)3(:ـ»َنْصًباـَوَجرًّ )7ـ(

«،ـوالمـدـلغـةـالحجازييـن،ـوالقصـرـلغـةـتميـم.ـفتـحـربـالبريةـ َصـحِّ فـيـ»ز«:ـ»َعَلـىـاأْلَ )8ـ(
)ق56)أ(.

فيـ»ي«ـزيادة:ـ»َجِميًعا«. )9ـ(
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ُجِل«،ـ ُمـلِلتَّْعِريـِف،ـَنْحـُو:ـ»الرَّ ـِذيـفِيـِهـاأْلَلُِفـَوالـاَّ ابِـُع:ـااِلْسـُمـالَّ َوالرَّ
ُجَلِة«،ـَو»اْلُغَاِم«،ـَو»اْلُغَاَمِة«.ـ َو»الرَّ

َواْلَخاِمـُس:ـَماـُأِضيـَفـإَِلىـَواِحٍدـِمْنـَهـِذِهـاأْلَْرَبَعِةـاْلَمْذُكـوَرِة،ـَتُقوُلـفِيـ
اْلُمَضـاِفـإَِلـىـاْلُمْضَمِر))(:ـ»ُغَاِمـي«،ـَو»ُغَاُمَها«،ـَوفِيـاْلُمَضـاِفـإَِلىـاْلَعَلِم:ـ
ـَة«)2(،ـَوفِـيـاْلُمَضـاِفـإَِلىـااِلْسـِمـاْلُمْبَهـِم:ـ»ُغَاُمـ »ُغـَاُمـَزْيـٍد«،ـَو»ُغـَاُمـَمكَّ
ُم:ـ»ُغَاُمـ ِذيـفِيِهـاأْلَلُِفـَوالاَّ َهَذا«،ـو»ُغَاُمـَهِذِه«،ـَوفِيـاْلُمَضاِفـإَِلىـااِلْسـِمـالَّ

ُجِل«،ـو»ُغَاُمـاْلَمْرَأِة«.ـ الرَّ

ـ َوَماـُأِضيَفـإَِلىـَواِحٍدـِمْنـَهِذِهـاأْلَْرَبَعِةـَفُهَوـفِيـَدَرَجِةـَماـُأِضيَفـإَِلْيِه)3(،ـإاِلَّ
ُهـفِيـَدَرَجِةـاْلَعَلِم)4(.  اْلُمَضاَفـإَِلىـاْلُمْضَمِرـَفإِنَّ

تِـيـَذَكَرَهاـ ـالَّ ـاْلَمَعاِرَف نَّ ـاْلُمْطَلَقـِة)5(؛ـأِلَ ـبِاْلَحْيثِيَّـِة ـاْلَمْعِرَفـَة َوإِنََّمـاـَقيَّـْدُت
بِالنِّْسَبِةـإَِلىـَكْونَِهاـُتنَْعُتـَوُينَْعُتـبَِهاـَأْقَساٌم:ـ

ِميِر«. فيـ»ز«ـو»س«ـوالمطبوعـ)ص)3(:ـ»الضَّ ))ـ(
َة،ـوأضيفـ َة«،ـقال:ـ»وفيـبعضـالنسـخ:ـَوُغـَاُمـَمكَّ عنـدـالوفائـيـ)ق))2أ(:ـ»َوَأْرُضـَمكَّ )2ـ(

إليهاـإماـلحلولهـبها،ـأوـلقصدـتشريفه،ـواإلضافةـتكفيـفيهاـأدنىـمابسة«.
أعرفهـاـالضميرـوإنـرجعـإلىـنكرة،ـثمـالعلم،ـثمـاإلشـارة،ـثمـالموصول،ـثمـالمحلىـبأل،ـ )3ـ(

ثمـالمضاف.ـحاشيةـالقليوبيـ)ق)4ب(.ـ
إنمـاـكانـفـيـدرجةـالعلمـلئاـيلـزمـأنـتكونـالصفةـأعرفـمنـالموصـوفـفيـمثلـقولك:ـ )4ـ(
»َمـَرْرُتـبَِزْيـٍدـَضاِربَِك«،ـوبيانـذلـكـأنـالمضمرـأعرفـمنـالعلم،ـفلـوـكانتـالصفةـوهيـ
ضـارب،ـفـيـرتبةـماـأضيفـإليهـوهوـالكاف،ـللزمـأنـتكـونـأعرفـمنـموصوفهاـالذيـهوـ
زيـد،ـوذلـكـالـيجوز،ـفجعلوهاـفـيـرتبةـالعلم؛ـلتكونـمسـاويةـلموصوفهـاـفيـالتعريف.ـ

الدررـالفرائدـللشلبيـ)ق30أ(.
بالحيثيـةـالمطلقةـعنـالتقييدـوالتخصيصـبفردـدونـفـرد،ـحيثـقال:ـ»ِمْنـَحْيُثـِهَي«.ـفتحـ )5ـ(

ربـالبريةـ)ق59)أ(.
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ُل:ـاْلُمْضَمُر:ـاَلـُينَْعُت،ـَواَلـُينَْعُتـبِِه.ـ اأْلَوَّ

الثَّانِي:ـاْلَعَلُم:ـُينَْعُت،ـَواَلـُينَْعُتـبِِه.ـ

ِم،ـ ـبِاأْلَلِـِفـَوالاَّ ُف َشـاَرِة،ـَواْلُمَعرَّ ـاإْلِ ـاْسـُم ابِـُعـَواْلَخاِمـُس: الثَّالِـُثـَوالرَّ
َضاَفِة:ـُتنَْعُتـَوُينَْعُتـبَِها.ـ ُفـبِاإْلِ َواْلُمَعرَّ

ـاْسـٍمـَشـاِئٍعـفِيـِجنِْسـِه  َها:ـُكلُّ ،ـَوَحدُّ ـَبْلـبِاْلَحدِّ ِكَرُةـاَلـَتنَْحِصُرـبِاْلَعدِّ َوالنَـّ
ـبِـِهـَواِحٌدـِمـْنـَأْفَراِدـِجنِْسـِه))( ُدوَنـآَخـَر،ـَنْحُو:ـ ـاِمِلـَلـُهـَولَِغْيـِرِه،ـال َيْخَتصُّ الشَّ
ـَحَيـَواٍنـَذَكٍرـَناطٍِقـَبالٍِغـ اِدِقـَعَلىـُكلِّ ـالصَّ َجاِل ـالرِّ ُهـَشـاِئٌعـفِيـِجنِْس »َرُجـٍل«،ـَفإِنَّ
ـَبْلـُهَوـ ـآَخَر، َجـاِلـُدوَن ـالرِّ ـَأْفَراِد ـبَِواِحٍدـِمـْن ـَلْفُظـَرُجٍل ـَيْخَتـصُّ ـآَدَم،ـاَل ـَبنِـي ِمـْن

ـَفْرٍدـِمْنـَأْفَراِدـِجنِْسِهـَعَلىـَسبِيِلـاْلَبَدِل)2(.  َصاِدٌقـَعَلىـُكلِّ

ـالنَِّكَرِةـَعَلىـاْلُمْبَتِدِئ:ـ ـفِيِهـُغُمـوٌض،ـَوَتْقِريُبُه،ـَأْي:ـَتْقِريُبـَحدِّ َوَهَذاـاْلَحدُّ
ِمـَعَلْيِهـفِيـ َهاـــُدُخوُلـاأْلَلِِفـَوالاَّ ِمـَوَضمِّ ـاْسٍمـَصَلَحـــبَِفْتِحـالاَّ ـَما،ـَأْي:ـُكلُّ ُكلُّ
ـاأْلَلِِفـ ُهَماـَيْصُلُحـُدُخوُل ـَنْحُو:ـ»َرُجـٍل«ـَو»َفَرٍس«؛ـَفإِنَّ ـاْلَكَاِمـَفُهَوـَنِكَرٌة، َفِصيـِح

ُجُل«ـَو»اْلَفَرُس«)3(.  ِمـَعَلْيِهَما،ـَفَتُقوُل:ـ»الرَّ َوالاَّ

قـالـالقليوبـيـ)ق43أ(:ـ»ِمـْنـَأْفـَراِدـِجنِْسـِه،ـفيـنسـخة:ـِمـْنـِجنْـِسـَأْفـَراِدِه،ـوهيـخافـ ))ـ(
الصواب«.

ـالعقدـ ـالجنسـدفعـةـواحدة. ـأفراد ـبدلـه،ـوالـيطلقـعلىـجميـع أيـيطلـقـعلـىـهـذاـثمـهذا )2ـ(
الجوهريـالبنـالحاجـ)ص68(.

هماـمجرورانـفيـكامـالمصنف،ـوتحويلـالشـارحـيوجبـرفعهما،ـوليسـذلكـبمناسب.ـ )3ـ(
حاشيةـالقليوبيـ)ق43ب(.ـ
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َباُب اْلَعْطِف

َوُمَراُدُه))(ـَعْطُفـالنََّسِق)2(،ـَوُهَو:ـاْلَعْطُفـَبُحُروٍفـَمْخُصوَصٍة.

اـاْلَمْكُسـوَرَةـاْلَهْمَزِةـَعاطَِفٌة،ـ ـإِمَّ َوُحُروُفـاْلَعْطِفـَعَشـَرٌة،ـَعَلـىـاْلَقْوِلـبَِأنَّ
َوالتَّْحِقيُقـِخَاُفُه)3(.

َوِهَي،ـَأْي:ـُحُروُفـاْلَعْطِفـاْلَعَشَرُة)4(:ـ

ِحيِحـِمْنـَغْيـِرـَتْرتِيٍب،ـَنْحـُو:ـ»َجاَءـَزْيٌدـ اْلـَواُو،ـلُِمْطَلـِقـاْلَجْمِعـَعَلـىـالصَّ
َوَعْمٌروـَقْبَلُه«ـَأْوـ»َبْعَدُه«ـَأْوـ»َمَعُه«.ـ

ـإَِذاـَكاَنـَعْمٌروـ ـَنْحـُو:ـ»َجاَءـَزْيٌدـَفَعْمـٌرو«، ـلِلتَّْرتِيـِبـَوالتَّْعِقيِب)5(، َواْلَفـاُء،
َجاَءـَعِقَبـَمِجيِءـَزْيٍد.ـ

ـَعْمٌرو«،ـإَِذاـ ـلِلتَّْرتِيِبـَوالتََّراِخي)6(،ـَنْحُو:ـ»َجاَءـَزْيٌدـُثمَّ َثِةــ ـاْلُمَثلَّ ـبَِضمِّ ــ َوُثمَّ

فيـ»ع«:ـ»ُمَراُدُه«ـدونـواو. ))ـ(
ـللنبتيتيـ)ق)6)أ(،ـوالنَسقـ ـفتحـربـالربية ـبعدـاالنرصافـعنه. ـالرجوعـإىلـاليشء العطفـلغة: )2ـ(
ـللشلبيـ)ق30أ(. ـالفرائد ـالدرر ـمتتابعا. ـأتيتـبه ـإذا ـنْسقا«، ـ»نسقتـاليشء ـمن: بمعنىـاملنسوق،
التحقيـقـأنهاـليسـتـعاطفة؛ـألنـالعاطفـإنماـهوـالواوـالتيـقبلهـاـالمازمةـغالباـللدخولـ )3ـ(

عليها،ـوالعاطفـالـيدخلـعلىـمثله.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق62)أ(.
»اْلَعَشَرُة«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«ـو»س«. )4ـ(

ـالشنوانيةـ ـالدرة ـبعدـماـقبلهاـمنـغيرـمهلةـوتراخ.ـتعليق ـالفاءـواقعا ـبعد ـالتعقيبـكونـما معنى )5ـ(
)ق93أ(.

التراخيـمعناهـكونـماـبعدـثمـواقعاـبعدـماـقبلهاـبمهلة.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق93ب(. )6ـ(
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َكاَنـَمِجيُءـَعْمٍروـَبْعَدـَمِجيِء))(ـَزْيٍدـبُِمْهَلٍة.ـ

ـُأْخَتَها«،ـ ـَأْو ْجـِهنْـًدا ـَنْحُو:ـ»َتـَزوَّ ـالطََّلـِب، ـَبْعـَد َباَحـِة)2( ـلِلتَّْخِييـِرـَواإْلِ َوَأْو،
اَد«. هَّ َو»َجالِِسـاْلُعبَّاَدـَأِوـالزُّ

)3(ـَبْعَدـاْلَخَبِر،ـَنْحُو:ـ﴿ڃ   ڃ ڃ  ڃ چ چ چ  ـكِّ ْبَهاِمـَوالشَّ َولِْلِ
چ ڇ﴾)4(،ـَوَنْحُو:ـ﴿ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ﴾)5(.

ـ َوَأْم،ـلَِطَلـِبـالتَّْعِييـِن،ـَنْحُو:ـ»َأِعنَْدَكـَزْيـٌدـَأْمـَعْمٌرو«،ـإَِذاـُكنْـَتـَعالًِماـبَِأنَّ
َأَحَدُهَماـِعنَْدـاْلُمَخاَطِب،ـَوَلِكنََّكـاَلـَتْعِرُفـَعْينَُه،ـَوَطَلْبَتـِمنُْه)6(ـَتْعِيينَُه.ـ

ـَنْحُو:ـ ـبِِمْثِلَها،ـِمْثُلـ»َأْو«ـفِيـَمْعنَاَها)7(، ـاْلَمْسـُبوَقُة ـاْلَهْمَزِة ـاْلَمْكُسـوَرُة ا، َوإِمَّ

»َمِجيِء«ـالـتوجدـفيـ»ع«. ))ـ(
ـالجمعـ ـالجمعـتكنـللتخيير،ـوإنـلمـيمتنع َباَحِة«،ـوالضابطـأنهـإنـامتنع ـاإْلِ فيـ»أ«ـو»ع«:ـ»َأِو )2ـ(
تكنـللباحة.ـالفوائدـاألجهوريةـ)ق78أ(،ـوالتحقيقـأنـأوـألحدـالشيئينـأوـاألشياء،ـوهذهـ

المعانيـالمذكورةـلهاـإنماـيفيدهاـالسياقـوالقرائن.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق94أ(.
«،ـوالفرقـبينـاإلبهامـوالشك،ـأنـ كِّ ْبَهاِم«،ـوفيـ»أ«ـو»س«:ـ»َأِوـالشَّ فيـ»ز«ـو»س«:ـ»َأْوـلِلِْ )3ـ(

المبِهمـعالمـبالحكم،ـوالشاكـغيرـعالم.ـحاشيةـمحاسنـ)ق35ب(.
سـورةـسـبأ،ـاآليةـ)24(،ـوهـذاـمثالـللبهام.ـحاشـيةـالنجـاريـ)ق27أ(،ـويصحـأنـيكونـ )4ـ(

الشاهدـفيـاألولىـوالثانية.ـحاشيةـمحاسنـ)ق35ب(.
سورةـالكهف،ـاآليةـ)9)(،ـوهذاـمثالـللشك.ـحاشيةـالنجاريـ)ق27ا(. )5ـ(

فيـ»أ«:ـ»َفَطَلْبَتـِمنُْه«،ـو»ِمنُْه«ـالـتوجدـفيـ»ز«. )6ـ(
أيـأنهـاـتردـلمـاـتردـلهـ»أو«ـمنـالمعاني،ـمـن:ـالتخييرـكالمثالـالذيـذكرهـالشـارحـونحو:ـ )7ـ(
اَد«،ـ هَّ ـاـالزُّ اـالُعبَّاَد،ـَوإِمَّ اـِدينَـاًرا«،ـواإلباحةـنحو:ـ»َجالِـْسـإِمَّ اـِدْرَهًمـاـَوإِمَّ »ُخـْذـِمـْنـَمالِيـإِمَّ
اـاأْلَْشـَهَب«ـ اـاأْلَْدَهَمـَوإِمَّ اـَعْمٌرو«،ـواإلبهامـنحو:ـ»َأْرَكُبـإِمَّ اـَزْيٌدـَوإِمَّ والشـكـنحو:ـ»َجاَءـإِمَّ
اـَحْرٌف«.ـتعليقـ اـفِْعٌلـَوإِمَّ ـاْسٌمـَوإِمَّ ا اـَعْمٌرو«،ـوالتقسيمـنحو:ـ»اْلَكِلَمُةـإِمَّ اـَزْيٌدـَوإِمَّ و»ِعنِْديـإِمَّ

الدرةـالشنوانيةـ)ق94ب(ـوفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق67)أ(.
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﴿ـژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴾))(ـَوِقِسـاْلَباِقي)2(. 

َوَبْل،ـلِْلِْضَراِب)3(،ـَنْحُو:ـ»اْضِرْبـَزْيًداـَبْلـَعْمًرا«.ـ

،ـلِلنَّْفِي،ـَنْحُو:ـ»َجاَءـَزْيٌدـاَلـَعْمٌرو«.ـ َو

َوَلِكْنـــبُِسُكوِنـالنُّوِنـــلِِاْستِْدَراِك،ـَنْحُو:ـ»اَلـَتْضِرْبـَزْيًداـَلِكْنـَعْمًرا«.ـ

ـالتَّْدِريـُجـَواْلَغاَيُة)4(،ـ ـاْلَمَواِضِعـَتُكوُنـَعاطَِفـًة،ـَوَمْعنَاَها َوَحتَّـىـفِيـَبْعـِض
َنْحُو:ـ»َماَتـالنَّاُسـَحتَّىـاأْلَْنبَِياُء«.ـ

َوفِيـَبْعِضـاْلَمَواِضِعـَتُكوُنـاْبتَِداِئيًَّة،ـَنْحُو:ـ»َحتَّى َماُء ِدْجَلَة َأْشَكُل«)5(.

سورةـمحمد،ـاآليةـ)4(،ـأي:ـفإماـتمنونـمناـأوـتفدونـفداء،ـوالمرادـالتخييرـبعدـاألسرـبينـ ))ـ(
المنـواإلطاقـوبينـأخذـالفداء.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق95أ(.ـ

فيـ»س«:ـ»َوِقْسـَعَلىـاْلَباِقي«. )2ـ(
اإلضراب:ـهوـاالنتقالـمنـشيءـإلىـآخرـمعـاإلبطال.ـحاشيةـمحاسنـ)ق35ب(. )3ـ(

معنـىـالغايـةـآخرـالشـيء،ـومعنىـالتدريجـأنـماـقبلهاـينقضيـشـيئاـفشـيئاـإلـىـأنـيبلغـإلىـ )4ـ(
ـالمعطوف.ـتعليقـالدرةـالشـنوانيةـ)ق96أ(،ـوالغايةـإماـفيـالشرفـنحو:ـ الغايةـوهوـاالسـم
اُموَن«.ـحاشيةـ »َماَتـالنَّاُسـَحتَّىـاأْلَْنبَِياُء«،ـوإماـفيـالخسةـنحو:ـ»اْسَتْغنَىـالنَّاُسـَحتَّىـاْلَحجَّ

محاسنـ)ق36أ(.ـ
أيـمنـقولـجرير:ـ )5ـ(

ـِدَماَءَها بِِدْجَلَةـَحتَّىـَماُءـِدْجَلَةـَأْشَكُلَفَماـَزاَلِتـاْلَقْتَلىـَتُمجُّ
واألشـكل:ـاألبيضـالذيـتخالطهـحمرة.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق96ب(،ـوإعرابه:ـالفاء:ـ ـ
ـاالسـمـوينصـبـالخبر،ـوالتاء:ـ ـأخواتـكانـيرفع ـنافيـة،ـزال:ـفعلـماضـمن عاطفـة،ـومـا:
عامـةـالتأنيـث،ـالقتلى:ـاسـمـزالـمرفوعـوعامـةـرفعهاـضمةـمقدرة،ـتمـج:ـفعلـمضارعـ
مرفـوعـوعامـةـرفعهـالضمة،ـوفاعلهـمسـتترـفيه،ـدمـاء:ـمفعولـبهـمنصـوبـوعامةـنصبهـ
الفتحةـالظاهرة،ـوهوـمضاف،ـو»ها«:ـمضافـإليهـمبنيـعلىـالسكونـفيـمحلـجر،ـوالجملةـ
منـالفعلـوالفاعلـوالمفعولـفيـمحلـنصبـخبرـزال،ـبدجلة:ـالباء:ـحرفـجر،ـودجلة:ـ=
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ًة،ـَنْحُوـَقْولِِهـَتَعاَلى:ـ﴿ڦ ڦ ڄ﴾))(.  َوفِيـَبْعِضـاْلَمَواِضِعـَتُكوُنـَجارَّ

ْوُجُهـَعَلىـ ـاأْلَ ـَتَعاَقَبْت)2(ـَهِذِه َما ـَأْوُجٍهـُمْخَتِلَفٍة،ـَوُربَّ ـلَِحتَّىـَثَاَثَة ـَأنَّ َل َفَتَحصَّ
َمَكَةـ َراَدِة،ـَكَماـإَِذاـُقْلَت:ـ»َأَكْلُتـالسَّ َشـْيٍءـَواِحٍدـفِيـَبْعِضـاْلَمَواِضِعـبَِحَسِبـاإْلِ
ـَفَحتَّىـَحْرُفـ ـَنَصْبَتَها)3( ـاْبتَِداٍء،ـَوإِْن ـَفَحتَّىـَحْرُف ْأَس ـالرَّ ـَفإِْنـَرَفْعَت َحتَّىـَرْأَسَها«،

.ـ َعْطٍف،ـَوإِْنـَجَرْرَتَها)4(ـَفَحتَّىـَحْرُفـَجرٍّ

َوَهِذِهـاْلُحُروُفـاْلَعَشـَرُةـَمَعـاْختَِاِفـَمَعانِيَهاـُتْشِرُكـَماـَبْعَدَهاـلَِماـَقْبَلَهاـفِيـ
إِْعَرابِـِه،ـَفإِْنـَعَطْفَتـَأْنـَتـبَِهاـَعَلىـَمْرُفوٍعـَرَفْعَتـاْلَمْعُطـوَف،ـَأْوـَعَلىـَمنُْصوٍبـ
َنَصْبـَتـاْلَمْعُطـوَف،ـَأْوـَعَلـىـَمْخُفـوٍض َخَفْضَتـاْلَمْعُطـوَفـَأْوـَعَلـىـَمْجُزوٍمـ

ـاْلَمْعُطوَف.ـ َجَزْمَت

ْفِع:ـ»َجاَءـَزْيٌدـَوَعْمٌرو«،ـَوفِيـ َتُقوُلـفِيـَعْطِفـااِلْسـِمـَعَلىـااِلْسـِمـفِيـالرَّ
النَّْصِب:ـ»َرَأْيُتـَزْيًداـَوَعْمًرا«،ـَوفِيـاْلَخْفِض:ـ»َمَرْرُتـبَِزْيٍدـَوَعْمٍرو«. 

مجـرورـبالبـاءـوعامةـجرهـالفتحةـنيابةـعنـالكسـرةـألنهـاسـمـالـينصـرف،ـوالمانعـلهـمنـ ـ=
الصرفـالعلميةـوالتأنيث،ـوالجارـوالمجرورـمتعلقـبتمج،ـحتى:ـابتدائية،ـماء:ـمبتدأـمرفوعـ
ـالفتحةـ ـالضمة،ـوهـوـمضاف،ـودجلة:ـمضافـإليه،ـوهوـمجرورـوعامةـجره وعامـةـرفعه
نيابةـعنـالكسـرةـألنهـاسـمـالـينصرف،ـأشـكل:ـخبرـمرفوعـوعامةـرفعهـالضمةـالظاهرة.ـ

شرحـشواهدـالمبانيـلعثمانـالشاميـ)ق4ب(.
سورةـالقدر،ـاآليةـ)5(. ))ـ(

أيـصحـإرادةـأيـواحدـمنها.ـحاشيةـالقليوبيـ)ق45ب(. )2ـ(
فـيـ»ب«ـو»ك«:ـ»َنَصْبَتُه«،ـقـالـالمدابغيـ)ق58)أ(:ـ»َوإِْنـَنَصْبَتُه،ـأيـالرأس،ـوفيـنسـخ:ـ )3ـ(
َنَصْبَتَها،ـأيـهذهـالكلمة،ـوهيـرأس؛ـألنـاألولىـتذكيرـالرأس،ـوكذاـقوله:ـَوإِْنـَجَرْرَتُه«.

فيـ»ب«ـو»ك«:ـ»َجَرْرَتُه«. )4ـ(
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ْفِع:ـ»َيُقوُمـَوَيْقُعُدـَزْيٌد«))(،ـَوفِيـ ـالرَّ ـاْلِفْعِلـفِي ـاْلِفْعِلـَعَلى َوَتُقوُلـفِيـَعْطِف
النَّْصِب:ـ»لنـَيُقوَمـَوَيْقُعَدـَزْيٌد«،ـَوفِيـاْلَجْزِم:ـ»لمـَيُقْمـَوَيْقُعْدـَزْيٌد«.ـ

َوِقْسـَساِئَرـُحُروِفـاْلَعْطِفـَعَلىـَهَذا.ـ

ُهـَيُجوُزـَعْطُفـالظَّاِهِرـَعَلىـالظَّاِهِر،ـَواْلُمْضَمِرـَعَلىـ َوُفِهَمـِمْنـإِْطَاِقِه)2(ـَأنَّ
ـالنَِّكـَرِة،ـَواْلَمْعِرَفِةـ ـاْلُمْضَمِر،ـَوَعْكِسـِه،ـَوالنَِّكـَرِةـَعَلى اْلُمْضَمـِر،ـَوالظَّاِهـِرـَعَلى
َعَلىـاْلَمْعِرَفِة،ـَواْلَمْعِرَفِةـَعَلىـالنَِّكَرِة،ـَوَعْكِسـِه،ـَواْلُمْفـَرِدـَواْلُمَثنَّىـَواْلَمْجُموِع،ـ

ِرـَواْلُمَؤنَِّث،ـَبْعَضَها)3(ـَعَلىـَبْعٍضـَتَطاُبًقاـَوَتَخاُلًفا)4(.  َواْلُمَذكَّ

* * *

»َيْقُعُد«ـمرفوعـبالتجردـالذيـفيـ»َيُقوُم«ـالـالذيـفيه،ـولذلكـإذاـزالـتجردـ»َيُقوُم«ـبنصبـأوـ ))ـ(
جزمـتبعه.ـتقريرـاإلنبابيـعلىـحاشيةـأبيـالنجاـ)ص06)(.

أيـمنـإطاقـقوله:ـفإنـعطفتـبهاـإلخـحيثـلمـيقيدـبشيء.ـحاشيةـمحاسنـ)ق36أ(. )2ـ(
فيـ»ع«:ـ»َبْعًضا«. )3ـ(

فيـ»ك«ـوالمطبوعـ)ص33(:ـ»َأْوـَتَخاُلًفا«. )4ـ(
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َباُب التَّْوكِيِد))(

ُيْقَرُأـبِاْلَواِوـَوبِاْلَهْمَزِةـَوبِاأْلَلِِف)2(.

ِدـــبَِفْتِحـاْلَكاِفـــفِي:  ِدـــبَِكْسِرـاْلَكاِفـــَتابٌِعـلِْلُمَؤكَّ التَّْوِكيُدـبَِمْعنَىـاْلُمَؤكِّ
ـاْلَقْوُمـُكلُُّهْم«،ـَوفِيـَنْصبِِه  َرْفِعِهـإِْنـَكاَنـَمْرُفوًعا،ـَنْحُو:ـ»َجاَءـَزْيٌدـَنْفُسُه«،ـَو»َجاَء)3(
إِْنـَكاَنـَمنُْصوًبـا،ـَنْحُو:ـ»َرَأْيُتـَزْيًداـَنْفَسـُه«،ـَو»َرَأْيُتـاْلَقْوَمـُكلَُّهم«،ـَوفِيـَخْفِضِه 

إِْنـَكاَنـَمْخُفوًضا،ـَنْحُو:ـ»َمَرْرُتـبَِزْيٍدـَنْفِسِه«،ـَو»َمَرْرُتـبِاْلَقْوِم)4(ـُكلِِّهْم«.ـ

ـَزْيـًداـَواْلَقْوَمـ ْمثَِلِة،ـَفإِنَّ َمـِمـَن)5(ـاألَْ َوفِـيـَتْعِريِفـِهـإِْنـَكاَنـَمْعِرَفًة،ـَكَمـاـَتَقدَّ
ُهـْمـَمْعِرَفَتاِنـ ِم،ـَوَنْفُسـُهـُوُكلُّ ُلـبِاْلَعَلِميَّـِة،ـَوالثَّانِـيـبِاأْلَلِـِفـَوالاَّ َمْعِرَفَتـاِن،ـاأْلَوَّ

ِميِر.ـ َضاَفِةـإَِلىـالضَّ بِاإْلِ

ـَمَعاِرُف)7(،ـ َها ـُكلَّ ـالتَّْوِكيِد ـَأْلَفاَظ نَّ ـالنَّْعِت؛ـألَِ ـفِي ـَقاَل)6( ـَكَما ـَوَتنِْكيِرِه ـَيُقْل َوَلْم

فـيـ»أ«:ـ»َباُبـالتَّْأِكيِد«،ـوالتأكيدـلغة:ـالتقريـرـوالتثبيت،ـوعرفا:ـتابعـيقصدـبهـكونـالمتبوعـ ))ـ(
علىـظاهره.ـحاشيةـالقليوبيـ)ق46أ(.

لِِف«،ـوالسطرـ لِِف«،ـوفيـ»ك«:ـ»َواْلَهْمَزِةـَواألَْ فيـ»ب«:ـ»َوبِاْلَهْمِز«،ـوفيـ»س«ـو»ي«:ـ»َواألَْ )2ـ(
الـيوجدـفيـ»ع«.

»َجاَء«ـالـتوجدـفيـ»ع«. )3ـ(
فيـ»أ«ـو»ب«ـو»س«ـو»ع«ـو»ي«:ـ»َوبِاْلَقْوِم«ـفليسـفيها:ـ»َمَرْرُت«. )4ـ(

فيـ»ع«:ـ»فِي«. )5ـ(
فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص33(:ـ»َقاَلُه«. )6ـ(

ـالضمير،ـومـاـلمـيضفـمنهاـكأجمعـوماـبعدهـ ـالتوكيـدـكلهاـمعارفـأيـبإضافتهاـإلى ألفـاظ )7ـ(
فنسبـإلىـسيبويهـأنـتعريفهـبنيةـاإلضافة.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق97ب(.ـ
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يَن))(.  َفَاـَتْتَبُعـالنَِّكَراِتـِعنَْدـاْلَبْصِريِّ

)2( بَِأْلَفاٍظـَمْعُلوَمٍةـِعنْـَدـاْلَعَرِب،ـاَلـُيْعَدُلـ َوَيُكـوُن،ـَأِي:ـالتَّْوِكيُدـاْلَمْعنَـِويُّ
َعنَْها)3(ـإَِلىـَغْيِرَها.ـ

َوتِْلَكـاأْلَْلَفاُظـاْلَمْعُلوَمُةـِهَي:ـ

اِتـَمَجاًزا،ـ اُت،ـَواْلَعْيُنـاْلُمَعبَُّرـبَِهاـَعِنـالذَّ النَّْفُســـبُِسُكوِنـاْلَفاِءـــَأِي:ـالذَّ
.ـ ِمَن)4(ـالتَّْعبِيِرـبِاْلَبْعِضـَعِنـاْلُكلِّ

ـاْحُتِمَلـ اِت،ـَفإَِذا)6(ـُقْلَت:ـ»َجاَءـَزْيٌد« ـُد بِِهَما لَِرْفِع)5( اْلَمَجاِز َعـِن الذَّ َوُيَؤكَّ
َأْنـَيُكـوَن)7(ـَأَرْدَتـِكَتاَبـُهـَأْوـَرُسـوَلُهـَأْوـثَِقَلـُه)8(،ـَفإَِذاـُقْلَت:ـ»َجاَءـَزْيٌدـَنْفُسـُه«ـَأْوـ

ـالفائدةـبأنـ ـالكوفييـن،ـوتحصل ـالنكرةـلمـيجـزـباتفاق،ـوإنـأفادـجازـعند إذاـلـمـيفـدـتوكيد ))ـ(
يكونـالمؤكدـمحدوداـوالتوكيدـمنـألفاظـاإلحاطة،ـنحو:ـ»ُصْمُتـَشْهًراـُكلَُّه«،ـفإنـمنـقال:ـ
»ُصْمُتـَشـْهًرا«ـقدـيريدـجميعـالشـهرـوقدـيريـدـأكثره،ـففيـقولهـاحتمال،ـفـإذاـقال:ـ»ُكلَُّه«ـ
ارتفعـاالحتمالـوصارـكامهـنصاـعلىـمقصوده،ـوكذاـنحو:ـ»اْعَتَكْفُتـُأْسُبوًعاـُكلَُّه«.ـتعليقـ

الدرةـالشنوانيةـ)ق97ب(.
ـبلفظهـ ـاألول ـإعادة ـاللفظيـفهو ـالتوكيد ـاأللفاظ،ـوأما ـبهذه ـالذيـيتقيد ـالمعنـويـهو التوكيـد )2ـ(

أوـبمرادفه.ـحاشيةـمحاسنـ)ق36ب(.
فيـ»س«:ـ»بَِها«،ـوفيـحاشيةـالنسخة:ـ»خـ:ـَعنَْها«. )3ـ(

فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص33(:ـ»ِمْنـَباِب«ـبزيادةـكلمة:ـ»َباِب«. )4ـ(
قـالـالوفائـي:ـ»يجـوزـأنـيقرأـقولهـلدفـعـبالدال،ـأي:ـلدفـعـإرادةـالمجاز،ـويجـوزـأنـيقرأـ )5ـ(

بالراء،ـأي:ـلرفعـالشبهةـالتيـتقومـباللفظـوهيـالمجاز«.ـالدرةـالسنيةـ)ق226أ(.
فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص34(:ـ»َفإِْن«. )6ـ(

فيـ»ب«ـو»ي«:ـ»َتُكوَن«. )7ـ(
قالـالنبتيتي:ـ»الثَِّقُلـ-بكسرـالمثلثة،ـوفتحـالقاف-ـضدـالخفة،ـيقالـلمتاعـالرجلـوحشمه،ـ )8ـ(
وأماـالثِّْقُلـ-بسـكونـالقاف-ـفهـوـواحدـأثقال،ـكحملـوأحمال،ـومنـهـقولهم:ـأعطهـثقله،ـ

أي:ـوزنه«.ـفتحـربـالبريةـ)ق72)ب(.
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»َعْينُُه«ـاْرَتَفَعـاْلَمَجاُز،ـَوَثَبَتِتـاْلَحِقيَقُة.ـ

ـُموِل،ـَفإَِذاـُقْلَت:ـ»َجـاَءـاْلَقْوُم«ـ ـُد بِِهَما لِْلَِحاَطِة َوالشُّ ـَوَأْجَمـُع،ـُيَؤكَّ َوُكلٌّ
ـَعـِنـاْلَبْعِض،ـَفـإَِذاـَأَرْدَتـ ـاْلَجاِئـَي))(ـَبْعُضُهـْم،ـَوَأنَّـَكـَعبَّْرَتـبِاْلُكلِّ اْحُتِمـَلـَأنَّ

ُهْمـَأْجَمُعوَن«.ـ التَّنِْصيَصـَعَلىـَمِجيِءـاْلَجِميِعـُقْلَت:ـ»َجاَءـاْلَقْوُمـُكلُّ

ىـ َوَقْدـَيْحَتاُجـاْلَمَقاُمـإَِلىـِزَياَدِةـالتَّْوِكيِد،ـَفُيْؤَتىـبَِأْلَفاٍظـُأَخَرـَمْعُلوَمٍة،ـَوُتَسمَّ
تِْلَكـاأْلَْلَفاُظ:ـَتَوابَِعـَأْجَمَع.ـ

ـَأْكَتُع)2(،ـَمْأُخوٌذـِمْن:ـ ـَأْجَمَع: ـَتَوابُِع ـَأْي: ُمـَعَلْيِه،ـَوِهَي، ـَتَتَقدَّ ـَأْجَمَعـاَل َوَتَوابُِع
»َتَكتََّعـاْلِجْلُد«،ـإَِذاـاْجَتَمَع،ـَوَأْبَتُع)3(،ـَمْأُخوٌذـِمْنـاْلَبَتِع،ـَوُهَوـُطوُلـاْلُعنُِق،ـَوَأْبَصُع 

اِدـاْلُمْهَمَلِةـــ،ـَمْأُخوٌذـِمَنـاْلَبْصِع)4(،ـَوُهَوـاْلَعَرُقـاْلُمْجَتِمُع)5(.  ــبِالصَّ

ـَعْنـَأْجَمَع،ـَوَأْجَمَعـَعْنـَتَوابِِعِه.ـ َواأْلَْصُل:ـإِْفَراُدـالنَّْفِسـَعِنـاْلَعْيِن،ـَوُكلٍّ

ـإِْفَراِدـ ـَنْفُسـُه«،ـَوفِي ْفِع:ـ»َقاَمـَزْيٌد ـالرَّ ـاْلَعْيـِنـفِي ـالنَّْفِسـَعِن ـإِْفَراِد َتُقـوُلـفِـي
ـاْلَقْوَمـُكلَُّهْم«،ـَوفِيـإِْفَراِدـَأْجَمَعـَعْنـَتَوابِِعِهـفِيـ ـالنَّْصِب:ـ»َرَأْيُت ـَعْنـَأْجَمَعـفِي ُكلٍّ

اْلَخْفِض:ـ»َمَرْرُتـبِاْلَقْوِمـَأْجَمِعيَن«.ـ

ـ ـاْجتَِماِعـُكلٍّ ـَنْفُسُهـَعْينُُه«،ـَوفِي ـالنَّْفِسـَواْلَعْيِن:ـ»َجاَءـَزْيٌد ـاْجتَِماِع َوَتُقوُلـفِي

ِذيـَجاَء«. ـالَّ فيـ»س«:ـ»َأْنـَيُكوَنـاْلَجاِئي«،ـوفيـ»ع«:ـ»َأنَّ ))ـ(
فيـ»ك«ـزيادة:ـ»َوَمْعنَىـَأْكَتَع:ـااِلْنِضَماُم«،ـوقوله:ـ»أكتع«،ـأي:ـفيـالمذكر،ـوجمعهـَأْكَتُعون،ـ )2ـ(

وَكْتعاءـفيـالمؤنث،ـوجمعهـُكَتع،ـوكذاـماـبعده.ـحاشيةـأبيـالنجاـ)ص7))(.
فيـ»ك«ـزيادة:ـ»َوَمْعنَىـَأْبَتَع:ـااِلْشتَِداُد«. )3ـ(

فيـ»أ«ـو»ب«ـو»ي«:ـ»الَبِصيِع«. )4ـ(
قـالـالنبتيتي:ـ»وقيلـالبصعـهوـالجمعـمطلقا،ـويـروىـبالضادـالمعجمةـمن:ـبضعـالماءـفيـ )5ـ(

نقرةـالجبل،ـأيـاجتمع«.ـفتحـربـالبريةـ)ق74)ب(.
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ُهـْمـَأْجَمِعيَن«،ـَوفِيـاْجتَِماِعـَأْجَمـَعـَوَتَوابِِعِه:ـ»َمَرْرُتـ َوَأْجَمـَع:ـ»َرَأْيُتـاْلَقْوَمـُكلَّ
بِاْلَقْوِمـَأْجَمِعيَنـَأْكَتِعيَنـَأْبَتِعيَنـَأْبَصِعيَن«.ـ

ـَعَلىـَأْجَمَع،ـَوَأْجَمَعـَعَلىـَتَوابِِعِه.ـ ِمـالنَّْفِسـَعَلىـاْلَعْيِن،ـَوُكلٍّ بَِشْرِطـَتَقدُّ

* * *
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َباُب اْلَبَدِل

اْلَبـَدُل))(ـَتابٌِعـلِْلُمْبَدِلـِمنُْهـفِيـَرْفِعـِهـَوَنْصبِِهـَوَخْفِضِهـَوَجْزِمِه،ـَوَهَذاـَمْعُلوٌمـ
ِمْنـَقْولِِه:ـإَِذاـُأْبِدَلـاْسـٌم ِمِنـاْسٍمـَأْوـفِْعٌلـِمْنـفِْعٍلـَتبَِعُهـفِيـَجِميِعـإِْعَرابِِه،ـِمْنـَرْفٍعـ

َوَنْصٍبـَوَخْفٍضـَوَجْزٍم.

َوُهَو،ـَأْي:ـَبَدُلـااِلْسِمـِمَنـااِلْسِم،ـَواْلِفْعِلـِمَنـاْلِفْعِل،ـَعَلى)2(ـَأْرَبَعِةـَأْقَساٍمـ
ـاْلَمْشُهوِر)3(:ـ َعَلى

ْيِء،ـَأْي:ـَبَدُلـَشـْيٍءـِمْنـَشْيٍءـُهَوـُمَساٍوـَلُهـفِيـ ـْيِءـِمَنـالشَّ ُل:ـَبَدُلـالشَّ اأْلَوَّ
اْلَمْعنَى.ـ

ِه،ـَقِليًاـَكاَنـَذلَِكـ ـاْلُجْزِءـِمْنـُكلِّ ـَبَدُل ـَأْي: ، ـاْلـُكلِّ ـاْلَبْعِضـِمَن َوالثَّانِـي:ـَبَدُل
اْلُجْزُء،ـَأْوـَكثِيًرا،ـَأْوـُمَساِوًياـلِْلُجْزِءـاآْلَخِر.ـ

َعَلـىـ ِمنْـُهـ اْلُمْبـَدُلـ َيْشـَتِمَلـ َأْنـ َوُهـَوـ ااِلْشـتَِماِل)4(،ـ َبـَدُلـ  َوالثَّالِـُث:ـ

البدلـلغة:ـالعوض،ـوأماـفيـاالصطاحـفهو:ـالتابعـالمقصودـبالحكمـباـواسـطةـبينهـوبينـ ))ـ(
متبوعه.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق99ب(.

»َعَلى«ـالـتوجدـفيـ»ع«. )2ـ(
ـالبعضـواالشتمالـ ـبدل ـقيلـإن ـالبعض،ـوما ـالكلـمن ـبعضهمـمنـبدل مقابلـالمشهورـماـزاده )3ـ(
يرجعـانـإلىـبدلـالكل؛ـألنـالعربـتتكلمـبالعـامـوتريدـالخاص،ـوتحذفـالمضافـوتنويه،ـ
فـإذاـقلت:ـ»أكلـتـالرغيفـثلثه«ـإنماـتريـد:ـأكلتـبعضـالرغيف،ـثـمـبينتـذلكـالبعض.ـ

حاشيةـالمدابغيـ)ق)6)ب(ـوتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق00)ب(.
قيلـهوـأنـيكونـبينـاألولـوالثانيـمابسةـبغيرـالكليةـوالجزئية.ـفتحـربـالبريةـ)ق77)أ(. )4ـ(
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ْجَماِل،ـال)2(ـَكاْشتَِماِلـالظَّْرِفـَعَلىـاْلَمْظُروِف)3(.  اْلَبَدِل))(ـاْشتَِمااًلـبَِطِريِقـاإِلْ

ـاْلَبَدَلـ ِذيـُذِكَرـَغَلًطـا،ـاَلـَأنَّ ْفِظـالَّ ابِـُع:ـَبـَدُلـاْلَغَلِط،ـَأْي:ـَبَدٌلـَعـِنـاللَّ َوالرَّ
َرُهـفِيـالتَّْوِضيِح)4(.  ُم،ـَكَذاـَحرَّ َنْفَسُهـُهَوـاْلَغَلُطـَكَماـَقْدـُيَتَوهَّ

ـَأُخوَك«،ـ ـ»َجاَءـَزْيٌد ـَقْولَِك)5(: ـَنْحُو ـااِلْسِم، ـفِي ْيِء ـالشَّ ـِمَن ْيِء ـالشَّ ـَبَدِل َفِمَثاُل
ـَبَدُلـَشـْيٍءـِمْنـ ـَبَدٌلـِمْنـَزْيٍد، َوإِْعَراُبـُه:ـَجـاَء:ـفِْعٌلـَماٍض،ـَوَزْيٌد:ـَفاِعٌل،ـَوَأُخوَك:

َشْيٍء.ـ

قـالـالفيشـيـ)ق22ب(:ـ»هذاـأحـدـأقوالـثاثة،ـوقيلـعكسـهـوهوـأنـيشـتملـالبدلـعلىـ ))ـ(
المبدلـمنه،ـوقيلـالمشتملـالعامل،ـوكلهاـمستشكلة«.

»بَِطِريِقـاإْلِْجَماِل،ـاَل«ـالـيوجدـفيـ»أ«. )2ـ(
ـفتحـربـالبريةـ ـيعنيـالـيشترطـخصوصـذلك،ـالـأنـذلكـيضر. ـقيدـللدخالـالـللخراج، هذا )3ـ(
ـيكونـمشتماـعلىـالبدلـاشتمالـالظرفـعلىـ ـالمبدلـمنه ـ»فإنـقلت: ـقالـالوفائي: )ق77)أ(،
المظروف،ـكقولك:ـأعجبنيـالكوزـماؤه،ـفماؤهـبدلـمنـالكوزـبدلـاشتمال،ـوالكوزـمشتملـ
ـفكيفـتقولونـفيـتعريفهـالـكاشتمالـالظرفـعلىـ ـاشتمالـالظرفـعلىـالمظروف، علىـالماء

ـللوفائيـ)ق229ب(. ـالسنية ـالدرة ـالوجوبـالـالصحة«. ـالمنفي المظروف؟ـقلت:
التوضيحـيرادـبهـشرحـالعامةـابنـهشامـعلىـألفيةـابنـمالك،ـواسمه:ـأوضحـالمسالكـإلىـ )4ـ(
ألفيةـابنـمالك،ـوقدـحررـابنـهشـامـالمسـألةـعندـحديثهـعنـأقسـامـالبدلـاألربعة،ـفسـمىـ
الرابـع:ـالبدلـالمباين،ـوذكرـأنهـثاثةـأقسـام،ـوقـال:ـ»األولـإنـلمـيكنـمقصوداـالبتة،ـولكنـ
ـنفسـهـ ـالبدل ـأن ـالذيـهوـغلط،ـال ـاللفـظ ـأي:ـبدلـعن ـالغلـط، ـاللسـان،ـفهوـبدل ـإليـه سـبق
هـوـالغلطـكماـقـدـيتوهم،ـوإنـكانـمقصودا،ـفإنـتبينـبعدـذكرهـفسـادـقصدهـفبدلـنسـيان،ـ
أي:ـبدلـعنـشـيءـذكرـنسيانا،ـوقدـظهرـأنـالغلطـمتعلقـباللسانـوالنسيانـمتعلقـبالَجنان،ـ
والناظمـوكثيرـمنـالنحويينـلمـيفرقواـبينهماـفسـمواـالنوعين:ـبدلـغلط،ـوإنـكانـقصدـكلـ
واحـدـمنهماـصحيحـاـفبدلـاإلضراب،ـويسـمىـأيضا:ـبدلـالبداء«.ـأوضحـالمسـالكـإلىـ

ألفيةـابنـمالكـالبنـهشامـ)403/3(.
فيـ»ع«:ـ»َتُقوُل«ـبدل:ـ»َنْحُوـَقْولَِك«. )5ـ(
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يِهـاْبُنـَمالٍِكـبِاْلَبَدِلـاْلُمَطابِِق))(.  ،ـَوُيَسمِّ ـِمْنـُكلٍّ ىـَبَدَلـُكلٍّ َوُيَسمَّ

ـَأْوـ»ُثُلَثْيِه«،ـ ـَأْوـ»نِْصَفُه« ِغيَفـُثُلَثُه« ـالرَّ :ـ»َأَكْلُت ـاْلُكلِّ ـاْلَبْعِضـِمَن ـَبَدِل َوِمَثاُل
ِغيِف،ـ ـالرَّ ِغيَف:ـَمْفُعوٌلـبِـِه،ـَوُثُلَثُه:ـَبَدٌلـِمَن ـَأَكْلـُت:ـفِْعٌلـَوَفاِعٌل،ـَوالرَّ َوإِْعَراُبـُه:

.ـ َبَدُلـَبْعٍضـِمْنـُكلٍّ

ـَوَبْعٍض)2(.  ُقوَنـُدُخوَلـَأْلـَعَلىـُكلٍّ َوَمنََعـاْلُمَحقِّ

َوِمَثـاُلـَبـَدِلـااِلْشـتَِماِل:ـ»َنَفَعنِـيـَزْيـٌدـِعْلُمـُه«،ـَوإِْعَراُبـُه:ـَنَفَعنِـي:ـفِْعـٌلـ
َوَمْفُعوٌل)3(،ـَوَزْيٌد:ـَفاِعٌل،ـَوِعْلُمُه:ـَبَدٌلـِمْنـَزْيٍد،ـَبَدُلـاْشتَِماٍل.ـ

َوِمَثـاُلـَبَدِلـاْلَغَلـِط:ـ»َرَأْيُتـَزْيًداـاْلَفَرَس«،ـَوإِْعَراُبـُه:ـَرَأْيُت:ـفِْعٌلـَوَفاِعٌل،ـ
ـَأْنـ ـَأَرْدَت ـَأنَّـَك ـَبَدُلـَغَلـٍط،ـَوَذلَِك ـَبَدٌلـِمـْنـَزْيٍد، ـبِـِه،ـَواْلَفَرَس: َوَزْيـًدا:ـَمْفُعـوٌل
َتُقـوَل:ـ»َرَأْيـُت)4(ـاْلَفَرَس«ـاْبتِـَداًء،ـَفَغِلْطَت،ـَفَجَعْلـَتـَزْيًداـَمَكاَنـُه،ـَوَهَذاـَمْعنَىـ

ْضَتـَزْيًداـِمْنـَلْفِظـاْلَفَرِس.ـ َقْولِِه:ـ»َفَأْبَدْلَتـَزْيًداـِمنُْه«،ـَأْي:ـَعوَّ

ْرَبَعِةـفِيـااِلْسِم.ـ َهِذِه)5(ـَأْمثَِلُةـَأْقَساِمـاْلَبَدِلـاأْلَ

ْرَبَعُة.ـ ْقَساُمـاأْلَ )6(:ـَتْجِريـفِيِهـاأْلَ اطِبِيُّ اـفِيـاْلِفْعِلـَفَقاَلـالشَّ َوَأمَّ

التسميةـبالبدلـالمطابقـأولى؛ـلوقوعهـفيـأسماءـاهللـتعالى.ـحاشيةـالقليوبيـ)48أ(. ))ـ(
ألنـكاـوبعضاـمازمانـللضافةـلفظاـأوـتقديرا،ـوالـيجمعـبينـألـواإلضافةـفيـمثلـهذا.ـ )2ـ(

حاشيةـمحاسنـ)ق38أ(.
وأماـالنونـفللوقاية.ـفتحـربـالبريةـ)ق78)ب(. )3ـ(

»َرَأْيُت«ـالـتوجدـفيـ»ز«ـو»ك«ـوالمطبوعـ)ص35(. )4ـ(
فيـ»ز«ـو»ع«ـوالمطبوعـ)ص35(:ـ»َفَهِذِه«،ـوفيـ»س«:ـ»َوَهِذِه«. )5ـ(

ـالمالكي،ـصاحبـ ـالشاطبي ـاللخمي ـالمحققـأبوـإسـحاقـإبراهيمـبنـموسـى ـالعامة اإلمام )6ـ(
املصنفـاتـالعظيمةـككتابـاملوافقات،ـوكتابـاالعتصام،ـورشحـألفيةـابنـمالكـاملسـمىـ=
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ـاْلِفْعـِل:ـ﴿ٿ ٿ  ٿ ٹ  ٹ*  ـْيِءـفِـي ـالشَّ ـْيِءـِمـَن ـالشَّ ـَبـَدِل ِمَثـاُل
ـاآْلَثاِم.ـ ـَمْعنَى)2(ـُمَضاَعَفِةـاْلَعَذاِبـُهَو)3(ـُلِقيُّ ٹ ڤ  ڤ﴾))(،ـَفإِنَّ

ـَتْسُجْدـهللِـَيْرَحْمَك«)4(.  :ـ»إِْنـُتَصلِّ َوِمَثاُلـَبَدِلـاْلَبْعِضـِمَنـاْلُكلِّ

َوِمَثاُلـَبَدِلـااِلْشتَِماِلـَقْوُلُه)5(:ـ
ُتْؤَخَذ َكْرًهـا َأْو َتِجيَء َطائَِعا)7(إِنَّ َعـــَلـيَّ اهللَ َأْن ُتـَبـايَِعـــا)6(

المقاصدـالشافيةـفيـشرحـالخاصةـالكافية،ـتوفيـسنةـتسعينـوسبعمائة.ـبرنامجـالمجاريـ ـ=
)ص6))-22)(ـوشـجرةـالنورـالزكيةـلمحمدـمخلوفـ)ص)23(ـوانظرـكامـالشـاطبيـ

حولـبدلـالفعلـمنـالفعلـفيـكتابهـالمقاصدـالشافيةـ)227/5-232(.ـ
الفرقـان،ـاآليتـانـ)68-69(،ـوقولـه:ـ﴿ڤ  ڤ﴾ـالـيوجـدـفـيـ»أ«ـو»س«،ـ سـورةـ ))ـ(
ـاآليةـلبدلـ ـالشـيخـبهذه ـاآليةـبدلـمنـ»يلق«ـبدلـكلـمنـكل،ـوقدـمثلـغير و»يضاعـف«ـفـي
االشتمال،ـبناءـعلىـأنـلقيـاآلثامـأعمـمنـمضاعفةـالعذاب.ـفتحـربـالبريةـ)ق79)ب(.

»َمْعنَى«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»س«. )2ـ(
فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص35(:ـ»ِهَي«. )3ـ(

فتسجدـبدلـمنـتصل،ـبدلـبعضـمنـكل؛ـألنـالسجودـبعضـالصاة.ـالدرةـالسنيةـللوفائيـ )4ـ(
)ق233أ(.

»َقْوُلُه«ـالـيوجدـفيـ»أ«ـو»ع«. )5ـ(
فيـحاشيةـ»س«:ـ»خـ:ـُتَتابَِعا«. )6ـ(

ـالخبر،ـ ـإن:ـحـرفـتوكيدـينصبـاالسـمـويرفع ـالرجـز،ـوإعرابه: الـيعـرفـقائلـه،ـوهـوـمن )7ـ(
:ـجـارـومجـرورـمتعلـقـبمحـذوف،ـخبرهاـمقـدم،ـولفـظـالجالة:ـمنصـوبـبنزعـ وعلـيَّ
الخافضـوهوـواوـالقسم،ـواألصل:ـإنـعليـواهلل،ـوَأْن:ـحرفـمصدريـونصبـواستقبال،ـ
وتبايعـا:ـفعـلـمضارعـمنصوبـبـأن،ـوفاعلهـضميرـمسـتترـفيـهـوجوباـتقديرهـأنـت،ـوألفهـ
للطاق،ـوأنـوماـدخلتـعليهـفيـتأويلـمصدرـاسمـإنـمؤخر،ـوالتقدير:ـإنـمبايعتكـواهللـ
ـالمنصوبـمنصوب،ـونائبـفاعلهـضميرـ ـاشتمالـمنـتبايعا،ـوبدل واجبةـعلي،ـوتؤخذ:ـبدل
مسـتترـفيهـوجوبـاـتقديرهـأنت،ـوكرها:ـمفعولـمطلقـعلىـتقديـرـمضاف،ـأي:ـأخذـكره،ـ=
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ـاأْلَْخَذـَكْرًهاـَواْلَمِجيَءـَطاِئًعا))(ـِمْنـِصَفاِتـاْلُمَباَيَعِة)2(.  أِلَنَّ

َوِمَثاُلـَبَدِلـاْلَغَلِط:ـ»إِْنـَتْأتِنَاـَتْسَأْلنَاـُنْعطَِك«)3(. 

َرُك)4(ـَعَلْيِه.ـ ُصـَكَاِمِه،ـَوالدَّ َهَذاـُمَلخَّ

ْرُبـِمْنـِجَهِةـاْلِحَساِبـ َوَأْوُجُهـَبَدِلـااِلْسـِمـِمَنـااِلْسِمـَعَلىـَماـَيْقَتِضيِهـالضَّ
َأْرَبَعٌةـَوِستُّوَن،ـَحاِصَلٌةـِمْنـَضْرِبـَأْرَبَعٍةـفِيـِستََّةـَعَشَر.

ُلـَمْعِرَفٌةـَوالثَّانِيـَنِكَرٌة،ـَأْوـ وَّ اـَمْعِرَفَتاِنـَأْوـَنِكَرَتاِن،ـَأِوـاأْلَ ُهَما)5(ـإِمَّ َوَذلَِكـأِلَنَّ
بِاْلَعْكِس،ـَفَهِذِهـَأْرَبَعٌة.ـ

اـُمْضَمٌرـَأْوـُمْظَهٌرـَأْوـُمْخَتِلَفاُهَما)7(،ـَفَهِذِهـِستََّةـَعَشَر.ـ ـِمنَْها)6(ـإِمَّ ُوُكلٌّ

ـبكارها،ـوأو:ـحرفـ ـالمسـتترـفيـتؤخـذ،ـويؤولـكرها ـالضمير ـالحاليةـمن أوـمنصـوبـعلى ـ=
عطف،ـوتجيء:ـفعلـمضارعـمعطوفـعلىـتؤخذ،ـوالفاعلـضميرـمستترـفيهـوجوباـتقديرهـ
أنـت،ـوطائعا:ـحالـمنـالضميرـالمسـتترـفيـتجيء.ـشـرحـشـواهدـابنـعقيـلـللجرجاويـ

)ص304(ـوشرحـشواهدـالمبانيـلعثمانـالمكيـ)ق5أ(.ـ
فيـ»ي«:ـ»َطْوًعا«. ))ـ(

فيـحاشيةـ»س«:ـ»خـ:ـاْلُمَتاَبَعِة«. )2ـ(
ـالمتكلمـأرادـأنـيقول:ـ»إنـتأتناـنعطك«،ـفسـبقـلسـانهـإلىـ يقـررـعلـىـوجهين:ـأحدهماـأن )3ـ(
تسـألناـفأبدلـمنهـنعطك،ـوالثانيـأنـالمتكلمـأرادـأنـيقول:ـ»إنـتسـألناـنعطك«ـفسبقـلسانهـ

إلىـتأتنا،ـفأبدلـمنهـتسألنا.ـالدرةـالسنيةـللوفائيـ)ق233ب(.
البريـةـ ربـ فتـحـ واالعتـراض.ـ واالمتنـاعـ الجـوازـ مـنـ يلحقـهـ مـاـ بمعنـىـ التبعـة،ـ أيـ  )4ـ(

)ق79)ب(.
فيـ»أ«ـزيادة:ـ»أي:ـاْلُمْبَدَلـِمنُْهـَواْلَبَدَل«. )5ـ(

ـِمنَْها:ـأيـاألربعة«ـفتحـربـالبريةـ)ق80)ب(. فيـ»أ«:ـ»ِمنُْهَما«،ـقالـالنبتيتي:ـ»َوُكلٌّ )6ـ(
اـُمْضَمَراِنـَأْوـُمْظَهَراِنـَأْوـُمْخَتِلَفاِن«. فيـ»س«:ـ»إِمَّ )7ـ(
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،ـَأْوـَبَدُلـ ـاـَبـَدُلـَشـْيٍءـِمْنـَشـْيٍء،ـَأْوـَبَدُلـَبْعـٍضـِمـْنـُكلٍّ ـِمنَْهـا))(ـإِمَّ َوُكلٌّ
اْشتَِماٍل،ـَأْوـَبَدُلـَغَلٍط،ـَفَهِذِهـَأْرَبَعٌةـَوِستُّوَن.ـ

اَلِت)4(. َوَتَفاِصيُلَهاـِمَن)2(ـاْلَجَواِزـَوااِلْمتِنَاِعـَمْذُكوَرٌة)3(ـفِيـاْلُمَطوَّ

* * *

ـِمنَْهـا،ـأي:ـمـنـالسـتةـعشـر«.ـفتـحـربـالبريـةـ فـيـ»أ«:ـ»ِمنُْهَمـا«،ـقـالـالنبتيتـي:ـ»َوُكلٌّ ))ـ(
)ق)8)أ(.

فيـ»ع«:ـ»َوَتْفِصيُلَها«ـبدل:ـ»َوَتَفاِصيُلَها«،ـوفيـ»ي«:ـ»فِي«ـبدل:ـ»من«. )2ـ(
فيـ»أ«ـو»ب«ـو»س«ـو»ع«:ـ»َمْذُكوٌر«. )3ـ(

ظاهرـماـفيـحاشيةـاألشمونيـأنهـيمتنعـإبدالـالمضمرـمنـالمضمرـمطلقا،ـفبطلـستةـعشر،ـ )4ـ(
وكـذاـيمتنـعـإبدالـالمضمرـمـنـالظاهرـفيـغيرـبـدلـالكلـفبطلـبذلكـاثناـعشـر،ـفالجملةـ

ثمانيةـوعشرون،ـوالبقيةـجائزة.ـحاشيةـالشيبينيـ)ق80أ(.
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َباُب َمنُْصوَباِت اأْلَْساَمِء

ْفَعاِل)2(. َمْت))(ـَمنُْصوَباُتـاأْلَ َوَتَقدَّ

اْلَمنُْصوَبـاُتـِمـَنـاأْلَْسـَماِءـَخْمَسـَةـَعَشـَر)3(ـَمنُْصوًبـا،ـَوِهَيـَعَلىـَسـبِيِلـ
ْجَماِلـَوالتَّْعَداِد:ـ اإْلِ

اْلَمْفُعوُلـبِِه،ـَنْحُو:ـ»َضَرْبُتـَزْيًدا«)4(. 

َواْلَمْصـَدُرـاْلَمنُْصـوُبـَعَلـىـاْلَمْفُعولِيَّـِةـاْلُمْطَلَقـِة)5(،ـَنْحـُو:ـ»َضَرْبـُتـ
َضْرًبـا«.ـ

ـَنْحُو:ـ»َجَلْسـُتـ ـاْلَمَكاِن، ـَيْوًمـا«،ـَوَظْرُف ـَنْحُو:ـ»ُصْمُت َمـاِن، ـالزَّ َوَظـْرُف
َياِنـبِاْلَمْفُعوِلـفِيِه.ـ ْرَفاِنـُهَما)6(ـاْلُمَسمَّ ْيِخ«،ـَوَهَذاِنـالظَّ َأَماَمـالشَّ

َمْت«. فيـ»س«:ـ»َوَقْدـَتَقدَّ ))ـ(
ـالسـنيةـ ـالدرر ـالمضـارعـإذاـدخـلـعليهـناصـب،ـولمـيتصلـبآخرهـشـيءـيوجـبـبناءه. هـو )2ـ(

للوفائيـ)ق234ب(.
كذاـفيـجميعـالنسـخ،ـوالمذكورـفيماـيأتيـأربعةـعشـرـفقط،ـولعلهـلمـيذكرـالخامسـعشـرـ )3ـ(
ـ نسيانا،ـوهوـخبرـماـالحجازيةـأوـمفعوالـظنـوأخواتها.ـحاشيةـالقليوبيـ)ق49ب(،ـأوـبَِعدِّ
ظـرفـالزمانـوظرفـالمكانـواحدا،ـوخبرـكانـوأخواتهاـواسـمـإنـوأخواتهاـواحدا،ـوعدـ

التوابعـأربعة.ـحاشيةـالمدابغيـ)ق64)ب(.
أيـنحـو:ـ»َزْيـًدا«ـمنـقولك:ـ»َضَرْبُتـَزْيًدا«ـوقسـعلىـذلكـنظائره.ـتعليقـالدرةـالشـنوانيةـ )4ـ(

)ق03)ب(.
ويعبرـعنهـبالمفعولـالمطلق.ـفتحـربـالبريةـ)ق82)أ(. )5ـ(

»ُهَما«ـالـتوجدـفيـ»ز«. )6ـ(
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َواْلَحاُل،ـَنْحُو:ـ»َجاَءـَزْيٌدـَراِكًبا«.ـ

َوالتَّْمِييُز،ـَنْحُو:ـ»طِْبَتـَنْفًسا«.ـ

ـالنَّافَِيِةـلِْلِجنِْس،ـَنْحُو:ـ»اَلـُغَاَمـَسَفٍرـَحاِضٌر«. َواْسُمـ

ـَزْيًدا«))(.  َواْلُمْسَتْثنَىـفِيـَبْعِضـَأْحَوالِِه،ـَنْحُو:ـ»َجاَءـاْلَقْوُمـإاِلَّ

َواْلُمنَاَدى،ـَنْحُو:ـ»َياـَعْبَدـاهللِ«.ـ

َواْلَمْفُعوُلـِمْنـَأْجِلِه،ـَنْحُو:ـ»ِجْئُتَكـِقَراَءًةـلِْلِعْلِم«)2(. 

َواْلَمْفُعوُلـَمَعُه،ـَنْحُو:ـ»ِسْرُتـَوالنِّيَل«.ـ

َوَخَبُرـَكاَنـَوَأَخَواتَِها،ـَنْحُو:ـ»َكاَنـَزْيٌدـَقاِئًما«.

ـَزْيًداـَقاِئٌم«.ـ ـَوَأَخَواتَِها،ـَنْحُو:ـ»إِنَّ َواْسُمـإِنَّ

ـبِِذْكِرِه)4(.  ِة،ـَنْحُو:ـ﴿ڤ ڤ ڤ﴾)3(،ـَوَقْدـَأَخلَّ َوَخَبُرـ»َما«ـاْلِحَجاِزيَّ
َماـَأْسَقَطُهَما؛ـ َوَمْفُعواَلـَظنَنُْتـَوَأَخَواتَِها)5(،ـَنْحُو:ـ»َظنَنُْتـَزْيًداـَقاِئًما«،ـَوإِنَّ

ذكرـالمستثنىـجاءـفيـ»س«ـبعدـالمنادى،ـوجاءـفيـ»ك«ـقبلـاسمـال. ))ـ(
التمثيلـبذلكـللمفعولـمنـأجلهـمبنيـعلىـأنهـالـيشـترطـفيهـأنـيكونـقلبيا،ـأيـقائماـمعناهـ )2ـ(

بالقلب.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق04)أ(.
ـاالسمـوتنصبـ ـأخواتـليسـترفع ـنافيةـحجازيةـمن ـاآليةـ))3(،ـوإعرابه:ـما: ـيوسف، سورة )3ـ(
الخبر،ـوها:ـحرفـتنبيه،ـوذا:ـاسـمـإشـارةـمبنيـعلىـالسـكونـفيـمحلـرفعـألنهـاسـمـما،ـ

وبشرا:ـخبرهاـمنصوبـبالفتحةـالظاهرة.ـحاشيةـاإلبراشيـ)ق39)ب(.
ـبِِذْكِرِه«ـالـيوجدـفيـ»أ«ـو»ب«ـو»س«ـ»ع«ـو»ك«. »َوَقْدـَأَخلَّ )4ـ(

قوله:ـ»َوَمْفُعواَلـَظنَنُْتـَوَأَخَواتِها«ـإلىـآخرـالعبارةـالـتوجدـفيـ»أ«.ـ )5ـ(
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ِمـِذْكِرِهَما))(ـفِيـاْلَمْرُفوَعاِت)2(؛ـَأْوـلَِكْونِِهَما)3(ـَداِخَلْيِنـفِيـِقْسـِمـاْلَمْفُعوِلـ لَِتَقـدُّ
بِِه)4(. 

ـالنَّْعُت،ـ ـاْلَمْرُفوَعاِت: ـفِي َم ـَتَقدَّ ـَأْشَياَءـَكَما ـَأْرَبَعُة ـلِْلَمنُْصوِب،ـَوُهَو)5( َوالتَّابُِع
َواْلَعْطُف،ـَوالتَّْوِكيُد،ـَواْلَبَدُل.ـ

َدٍةـَباًباـَباًباـَعَلىـَتْرتِيبَِهاـفِيـالتَّْعَداِد)6(.  ـبَِكـفِيـَأْبَواٍبـُمَتَعدِّ َوَسَتُمرُّ

* * *

ـالمفعولين،ـ ـالتثنيةـالعائدـعلى ِمـِذْكِرِهَما،ـبضميـر ـالحاج:ـ»لَِتَقدُّ فـيـ»ع«:ـ»ِذْكِرَهـا«،ـقالـابن ))ـ(
ـالجوهريـ ـالعقـد ـالتأنيـثـالعائدـعلىـظـن«. ِمـِذْكِرَهـا،ـبضميـر وفـيـبعـضـالنسـخ:ـلَِتَقـدُّ

)ص77(.
يردـعليهـأنهـلوـكانـماـذكرـعلةـللسـقاطـألسـقط:ـخبرـكانـوأخواتها،ـواسـمـإنـوأخواتها،ـ )2ـ(

والتابع؛ـلتقدمـذكرهاـفيـالمرفوعات.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق04)أ(.
ـالجوهـريـ)ص77(،ـيعني:ـ ـالعقـد ـالحـاج:ـ»لَِكْونِِهَمـا،ـنسـختانـكالذيـقبلـه«. ـابـن قـال )3ـ(
»لَِكْونِِهَمـا«ـبضميـرـالتثنيةـالعائدـعلـىـمفعوليـظننت،ـوفيـبعضـالنسـخ:ـلَِكْونَِها،ـبضميرـ

التأنيثـالعائدـعلىـظن.
يـردـعليـهـأنهـلمـيسـقطـالمنـادىـمعـدخولـهـفيـقسـمـالمفعولـبـه.ـتعليقـالدرةـالشـنوانيةـ )4ـ(

)ق04)أ(.
فيـالمطبوعـ)ص36(:ـ»َوِهَي«. )5ـ(

قالـالقليوبيـ)ق50أ(:ـ»قوله:ـعلىـهذاـالترتيب،ـأيـفيـاألغلب،ـوإالـفقدـخالفـفيـاسـمـ )6ـ(
الـوالمستثنى«.
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َباُب اْلَمْفُعوِل بِِه

اْلَهاُءـِمْنـبِِهـَتُعوُدـإَِلى))(ـ»َأِل«ـاْلَمْوُصوَلِةـفِيـاْلَمْفُعوِل.

اِدُرـ ِذيـَيَقُعـبِِه،ـَأْي:ـَعَلْيِهـاْلِفْعُلـالصَّ اْلَمْفُعوُلـبِِهـُهَو)2(ـااِلْسُمـاْلَمنُْصوُبـالَّ
ـاْلِفْعُل)3(،ـَوُهَوـ ـاْسـٌمـَمنُْصوٌبـَوَقـَعـَعَلْيِه ـاْلَفاِعِل،ـَنْحُو:ـَضَرْبُتـَزْيًدا،ـَفَزْيًدا ِمـَن

. ْسِم)4(ـَكَماـَمرَّ ْرُب،ـَوَهَذاـالتَّْعِريُفـبِالرَّ الضَّ

ُهـَوَقَعـَعَلْيِهـفِْعُلـاْلَفاِعِل،ـَوُهَوـ نَّ  َوَرِكْبـُتـاْلَفَرَس،ـَفاْلَفَرَسـَمْفُعوٌلـبِِه)5(؛ـألََ
ُكوُب.ـ الرُّ

َوُهَو،ـَأِي:ـاْلَمْفُعوُلـبِِهـِقْسَماِن)6(:ـِقْسٌمـَظاِهٌر،ـَوِقْسٌمـُمْضَمٌر.ـ

َمـِذْكُرُهـِمْن)7(ـَنْحِو:ـَضَرْبُتـَزْيًدا،ـَوَرِكْبُتـاْلَفَرَس)8(.  َفالظَّاِهُرـَماـَتَقدَّ

َواْلُمْضَمُرـِقْسَماِنـَأْيًضا:ـِقْسٌمـُمتَِّصٌل،ـَوِقْسٌمـُمنَْفِصٌل.ـ

فيـ»ز«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص36(:ـ»َعَلى«ـبدل:ـ»إَِلى«. ))ـ(
فيـ»ي«:ـ»وهو«،ـوليسـفيه:ـ»اْلَمْفُعوُلـبِِه«. )2ـ(

أيـالفعلـاللغوي.ـفتحـربـالبريةـ)ق83)أ(. )3ـ(
أيـبخاصةـمنـخواصهـوعارضـمنـعوارضه،ـوهوـالنصب.ـالعقدـالجوهريـ)ص78(. )4ـ(

»بِِه«ـالـتوجدـفيـ»ب«ـو»ع«. )5ـ(
ـبعضـالنسـخ:ـَعَلىـ ـالنبتيتـيـ)ق83)ب(:ـ»ِقْسـَماِنـ،ـوفي فـيـ»ي«:ـ»َعَلـىـِقْسـَمْيِن«ـقـال )6ـ(

ِقْسَمْيِن«.
»من«ـالـتوجدـفيـ»ب«ـو»س«ـو»ع«ـو»ي«. )7ـ(

المرادـبنحوـزيدـوالفرس:ـكلـاسمـليسـبضمير.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق05)ب(. )8ـ(
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.ـ ُمـَعَلىـَعاِمِلِه،ـَواَلـُيْفَصُلـَبْينَُهـَوَبْينَُهـبِإاِلَّ ِذيـاَلـَيَتَقدَّ َفاْلُمتَِّصُل:ـُهَوـالَّ

َوُهَوـاْثنَاـَعَشَرـَنْوًعا:ـ

ُل:ـَضِميـُرـاْلُمَتَكلِّـِمـَوْحـَدُه،ـَنْحُوـَقْولِـَك:ـ»َضَرَبنِيـَزْيـٌد«،ـَفاْلَياُءـِمْنـ اأْلَوَّ
ـاَلـَيْدُخُلُه))(ـإِْعَراٌب.ـ َضَرَبنِي:ـَمْفُعوٌلـبِِه،ـَوُهَوـَمْبنِيٌّ

ـ»َضَرَبنَا  ـَقْولَِك: ـَنْحُو ـَنْفَسُه، ِم ـاْلُمَعظِّ ـَأِو ِمـَوَمَعُهـَغْيُرُه، ـاْلُمَتَكلِّ َوالثَّانِي:ـَضِميُر
.ـ ُهـَمْبنِيٌّ َـّ ُهـَنْصٌبـأِلَن َزْيٌد«،ـَفنَا:ـَمْفُعوٌلـبِِه،ـَمَحلُّ

ِر،ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ»َضَرَبَكـَزْيٌد«،ـَفاْلَكاُفـ َوالثَّالُِث:ـَضِميُرـاْلُمَخاَطِبـاْلُمَذكَّ
ُهـَنْصٌب،ـَوَفْتَحُتُهـَفْتَحُةـبِنَاٍء،ـاَلـَفْتَحَةـإِْعَراٍب.ـ ِمْنـَضَرَبَك:ـَمْفُعوٌلـبِِه)2(،ـَمَحلُّ

ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ»َضَرَبِكـَزْيٌد«،ـَفاْلَكاُفـ َثِة)3(، ـاْلُمَؤنَّ ـاْلُمَخاَطَبِة ابُِع:ـَضِميُر َوالرَّ
ـاَلـإِْعَراَبـفِيِه.ـ اْلَمْكُسوَرُة:ـَمْفُعوٌلـبِِه،ـَوُهَوـَمْبنِيٌّ

َواْلَخاِمُس:ـَضِميُرـاْلُمَخاَطِبـفِيـالتَّْثنَِيِةـُمْطَلًقا)4(،ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ»َضَرَبُكَما 
لُِفـَعَاَمُةـالتَّْثنَِيِة)6(.  َزْيٌد«،ـَفاْلَكاُفـَضِميُرـاْلَمْفُعوِلـبِِه)5(،ـَواْلِميُمـَواأْلَ

ِرـاْلُمَخاَطِب،ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ»َضَرَبُكْمـَزْيٌد«،ـ اِدُس:ـَضِميُرـَجْمِعـاْلُمَذكَّ َوالسَّ

فيـ»ك«:ـ»اَلـَيْظَهُرـفِيِه«ـبدل:ـ»اَلـَيْدُخُلُه«. ))ـ(
.» فيـ»ع«ـو»ك«ـزيادة:ـ»َمْبنِيٌّ )2ـ(

َثِةـاْلُمَخاَطَبِة«. فيـ»ز«ـو»ع«ـو»ك«ـوالمطبوعـ)ص36(:ـ»ـاْلُمَؤنَّ )3ـ(
مطلقا:ـأيـمذكراـأوـمؤنثا.ـحاشيةـمحاسنـ)ق40أ(. )4ـ(
فيـالمطبوعـ)ص36(ـزيادة:ـ»فِيـَمْوِضِعـَنْصٍب«. )5ـ(

الصحيحـأنـالميمـحرفـعماد،ـيعنيـتعتمدـعليهـاأللف،ـواأللفـوحدهاـعامةـالتثنية.ـفتحـ )6ـ(
ربـالبريةـ)ق84)أ(.
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َفاْلَكاُفـَضِميُرـاْلَمْفُعوِلـبِِه،ـفِيـَمْوِضِعـَنْصٍب،ـَواْلِميُمـَعَاَمُةـاْلَجْمِع))(. 

ـَزْيٌد«،ـ ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ»َضَرَبُكنَّ ـاْلِخَطاِب، ـفِي ـاْلُمَؤنَِّث ابُِع:ـَضِميُرـَجْمِع َوالسَّ
َدُةـَعَاَمُةـ ـَنْصٍب،ـَوالنُّوُنـاْلُمَشـدَّ َفاْلـَكاُفـَوْحَدَهاـَضِميـُرـاْلَمْفُعوِلـبِِه،ـفِيـَمَحلِّ

َناِث)2(.  َجْمِعـاإْلِ

ِرـاْلَغاِئِب،ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ»َزْيٌدـَضَرَبُهـَعْمٌرو«،ـ َوالثَّاِمُن:ـَضِميُرـاْلُمْفَرِدـاْلُمَذكَّ
ـاَلـإِْعَراَبـفِيِه.ـ َفاْلَهاُءـفِيـَمْوِضِعـَنْصٍبـَعَلىـاْلَمْفُعولِيَِّة،ـَمْبنِيٌّ

ـَنْحـُوـَقْولِـَك:ـ»ِهنٌْدـَضَرَبَهـاـَزْيٌد«،ـ ـاْلَغاِئَبـِة، َثـِة)3( ـاْلُمَؤنَّ َوالتَّاِسـُع:ـَضِميـُر
ـبِنَاٍءـاَلـ ـَنْصـٌب،ـَوَفْتَحُتَهاـَفْتَحُة ـاْلُمَؤنَِّث،ـَوَمْوِضُعَها ـاْلَمْفُعوِل)5( َفاْلَهـاُء)4(ـَضِميـُر

َفْتَحُةـإِْعَراٍب.ـ

ْيـَداِنـَضَرَبُهَما  َواْلَعاِشـُر:ـَضِميُرـاْلُمَثنَّىـاْلَغاِئـِبـُمْطَلًقا،ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ»الزَّ
لُِفـَعَاَمُةـ َعْمـٌرو«،ـَفاْلَهاُءـَضِميُرـاْلَمْفُعوِلـبِِه،ـَمْوِضُعَهاـَنْصـٌب )6(،ـَواْلِميُمـَواأْلَ

التَّْثنَِيِة.ـ

ُكوِر«. فيـ»س«ـزيادة:ـ»فِيـالذُّ ))ـ(
فيـ»ز«ـو»س«ـو»ع«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص37(ـزيادة:ـ»فِيـاْلِخَطاِب«. )2ـ(

فيـ»ز«ـو»ع«ـوالمطبوعـ)ص37(:ـ»اْلُمْفَرَدِة«ـبدل:ـ»اْلُمَؤنَّـَثِة«. )3ـ(
قالـالقليوبيـ)ق50ب(:ـ»فالهاء،ـوفيـنسـخة:ـفهاـضميـر،ـوهيـالصحيحة؛ـألنـالصحيحـ )4ـ(
فيـهذهـأنـالضميرـهوـمجموعـالهاءـواأللف«ـاهـ،ـوقالـالشنواني:ـ»ماـذكرهـمنـأنـالضميرـ
هـوـالهـاءـوحدهاـهوـالصحيحـكمـاـقالـأبوـحيـان:ـإنـاأللفـزائدةـتقويةـلحركـةـالهاءـلماـ
ـالهاءـواأللف«.ـ ـالضميرـمجموع ـإن ـالمذكرـوالمؤنث،ـوقالـقوم: ـبين تحركتـبالفتحـللفرق

تعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق05)ب(.
فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص36(ـزيادة:ـ»بِِه«. )5ـ(

وفـيـ»ع«:ـ»َوَمْوِضُعَهاـَنْصٌب«ـبالواو،ـوقوله:ـ»َمْوِضُعَهاـَنْصٌب«ـالـتوجدـفيـ»ز«ـوالمطبوعـ )6ـ(
)ص37(.
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ْيُدوَنـ ُكوِر))(ـاْلَغاِئبِيـَن،ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ»الزَّ َواْلَحاِديـَعَشـَر:ـَضِميُرـَجْمِعـالذُّ
َضَرَبُهْمـَعْمٌرو«،ـَفاْلَهاُءـَمْفُعوٌلـبِِه)2(،ـَواْلِميُمـَعَاَمُةـاْلَجْمِعـفِيـالتَّْذِكيِر.ـ

َناِثـاْلَغاِئَبـاِت،ـَنْحُوـَقْولِـَك:ـ»اْلِهنَْداُتـ َوالثَّانِـيـَعَشـَر:ـَضِميُرـَجْمـِعـاإْلِ
َدُةـَعَاَمُةـَجْمِعـ وُنـاْلُمَشـدَّ ـَعْمـٌرو«،ـَفاْلَهاُءـَضِميـُرـاْلَمْفُعوِلـبِـِه،ـَوالنُـّ َضَرَبُهـنَّ

َناِث.ـ اإْلِ

ِحيُح.ـ ـالصَّ ـُهَو ِميُر ـالضَّ ـُهَو)5( ـَوْحَدُهَما)4( ـَواْلَهاَء ـاْلَكاَف ـَأنَّ ـِمْن ـَذَكْرَناُه)3( َوَما

َماـ َواَلـَتَقـُعـاْلَكاُفـَواْلَهـاُء)6(ـاْلُمتَِّصَلَتاِن)7(ـفِيـَمْوِضِعـَرْفـٍع)8(ـَأْصًا،ـَوإِنَّ
َيَقَعاِنـفِيـَمْوِضِعـالنَّْصِبـَأِوـاْلَخْفِض.ـ

ـَأْوـ ُمـَعَلىـَعاِمِلِه،ـَأْوـَيَقـُعـَبْعَدـإاِلَّ ـِذيـَيَتَقدَّ ِميـُرـاْلُمنَْفِصُل،ـَوُهَو)9(ـالَّ َوالضَّ
َما)0)(ـفِيـَمْعنَاَها)))(،ـاْثنَاـَعَشَر)2)( َنْوًعاـَأْيًضا:

ِر«. ِريَن«،ـوفيـ»ي«:ـ»اْلُمَذكَّ فيـ»أ«:ـ»اْلُمَذكَّ ))ـ(

فيـ»ع«ـو»ي«:ـ»َفاْلَهاُءـَضِميُرـاْلَمْفُعوِلـبِِه«. )2ـ(
فيـ»أ«ـو»ب«ـو»ز«ـو»ع«:ـ»َذَكْرَنا«. )3ـ(
فيـ»أ«ـو»س«ـو»ع«:ـ»َوْحَدَها«. )4ـ(

ِميِر«. فيـ»س«ـو»ع«:ـ»ِهَي«،ـوفيـ»أ«:ـ»فِيـالضَّ )5ـ(
فيـ»أ«ـو»ز«ـوالمطبوعـ)ص37(:ـ»َأِوـاْلَهاُء«. )6ـ(

فيـ»أ«ـو»ع«:ـ»اْلُمتَِّصَلُة«،ـوفيـ»ب«ـو»ك«:ـ»اْلُمتَِّصَلَتْيِن«. )7ـ(
ْفِع«. فيـ»ك«ـوالمطبوعـ)ص37(:ـ»الرَّ )8ـ(

فيـ»س«ـو»ع«ـو»ك«:ـ»ُهَو«. )9ـ(
فيـ»ز«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)37(:ـ»َوَما«،ـوفيـ»س«:ـ»َأْوـبَِما«،ـوفيـ»أ«:ـ»َأْوـَماـُهَو«.ـ )0)ـ(

أوـمـاـفيـمعناهاـمـنـإفادةـالحصر،ـوذلكـ»إنما«،ـفإنهـيفيدـالحصرـكـ:ـ»ماـوإال«.ـحاشـيةـ )))ـ(
المدابغيـ)ق65)ب(.

فيـ»س«ـو»ي«:ـ»َوُهَوـاْثنَاـَعَشَر«. )2)ـ(
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ـَأْكَرْمَتـ ـَأْو:ـ»َما ـَأْكَرْمَت« اَي ـَقْولَِك:ـ»إِيَّ ـَنْحُو ِمـَوْحَدُه، ـاْلُمَتَكلِّ ُل:ـَضِميُر اأْلَوَّ
ِمـفِيـَمْوِضِعـَنْصٍبـَعَلـىـاْلَمْفُعولِيَِّة،ـَواْلَياُءـ اـفِيِهَمـاـَضِميُرـاْلُمَتَكلِّ ـاَي«،ـَفإِيَّ ـإِيَّ إاِلَّ

اْلُمتَِّصَلُةـبَِهاـَحْرُفـَتَكلٍُّم.ـ

اَنا  ِمـَوَمَعُهـَغْيُرُه،ـَأِوـاْلُمَعظِِّمـَنْفَسـُه،ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ»إِيَّ َوالثَّانِي:ـَضِميُرـاْلُمَتَكلِّ
ـبِِه،ـفِيـَمْوِضِعـ ـاْلَمْفُعوِل اـَوْحَدَهـاـَضِميُر اَنا«،ـَفإِيَّ ـإِيَّ ـإاِلَّ ـَأْكَرْمَت ـَأْو:ـ»َمـا َأْكَرْمـَت«
ِمـَمَعـاْلُمَشاَرَكِةـَأِوـالتَّْعظِيِم.ـ َنْصٍب،ـَوَناـاْلُمتَِّصَلُةـبَِهاـَعَاَمُةـاْلَجْمِعـِمَنـاْلُمَتَكلِّ

ـاَكـَأْكَرْمُت«ـأوـ»َماـ َوالثَّالِـُث:ـَضِميُرـاْلُمْفـَرِدـاْلُمَخاَطِب،ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ»إِيَّ
ـبِِه))(  ـاْلُمتَِّصَلُة ـاْلَمْفُتوَحـُة ـبِـِه،ـَواْلَكاُف ـاْلَمْفُعوِل ـاـَضِميُر ـاَك«،ـَفإِيَّ ـإِيَّ ـإاِلَّ َأْكَرْمـُت

َحْرُفـِخَطاٍب.ـ

ـَأْكَرْمُتـ ـَأْوـ»َما ـَأْكَرْمُت« اِك ـَنْحـُوـَقْولَِك:ـ»إِيَّ ـاْلُمَخاَطَبِة)2(، ابِـُع:ـَضِميُر َوالرَّ
اـَضِميُرـاْلَمْفُعوِلـبِِه،ـَواْلَكاُفـاْلَمْكُسوَرُةـَحْرُفـِخَطاٍب.ـ اِك«،ـَفإِيَّ ـإِيَّ إاِلَّ

اُكَما  ىـاْلُمَخاَطـِبـُمْطَلًقـا)3(،ـَنْحُوـَقْولِـَك:ـ»إِيَّ َواْلَخاِمـُس:ـَضِميـُرـاْلُمَثنَـّ
اـَضِميُرـاْلَمْفُعوِلـبِِه،ـَواْلَكاُف)4(ـَواْلِميُمـ اُكَما«،ـَفإِيَّ ـإِيَّ َأْكَرْمـُت«ـَأْوـ»َماـَأْكَرْمُتـإاِلَّ

َواأْلَلُِفـَعَاَمُةـاْلُمَثنَّى)5(. 

فيـ»س«:ـ»بَِها«،ـوقوله:ـ»اْلُمتَِّصَلُةـبِِه«ـالـيوجدـفيـ»ع«. ))ـ(
فيـ»ع«ـوالمطبوعـ)ص37(:ـ»َضِميُرـاْلُمْفَرَدِةـاْلُمَخاَطَبِة«. )2ـ(

ٍرـَأْوـلُِمَؤنٍَّث«. فيـ»ع«ـزيادة:ـ»َأْي:ـَسَواٌءـَكاَنـلُِمَذكَّ )3ـ(
فيـ»س«:ـ»َواْلَكاُفـَحْرُفـِخَطاٍب«،ـقالـالقليوبي)ق)5أ(:ـ»قوله:ـَواْلَكاُفـَحْرُفـِخَطاٍب،ـ )4ـ(
َواْلِميُمـَواأْلَلُِفـَعَاَمُةـالتَّْثنَِيِة،ـكذاـفيـنسـخة،ـوهوـالصواب،ـويحملـعليهاـماـفيـالنسـخةـ

األخرىـبقوله:ـَواْلَكاُفـَواْلِميُمـَواأْلَلُِفـَعَاَمُةـالتَّْثنَِيِة«.
فـيـ»س«:ـ»التَّْثنَِيـِة«،ـقالـالشـنواني:ـ»الذيـيظهـرـأنـعامةـالمثنىـالميـمـواأللفـفقط،ـ= )5ـ(
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ـَأْكَرْمُت«ـ اُكْم ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ»إِيَّ ـاْلُمَخاَطبِيَن، ُكوِر ـالذُّ اِدُس:ـَضِميُرـَجْمِع َوالسَّ
ـبِِه،ـَواْلـَكاُف))(ـَواْلِميُمـَعَاَمُةـ ـاْلَمْفُعـوِل اـَضِميُر اُكـْم«،ـَفإِيَّ ـإِيَّ ـإاِلَّ ـَأْكَرْمـُت َأْوـ»َمـا

اْلَجْمِع.ـ

اُكنَّ  ـابُِع:ـَضِميـُرـاْلَجْمـِع)2(ـاْلُمَؤنَّـِثـاْلُمَخاَطـِب،ـَنْحُوـَقْولِـَك:ـ»إِيَّ َوالسَّ
ـبِـِه،ـَواْلَكاُفـَوالنُّوُنـ ـاْلَمْفُعوِل ـاـَضِميُر «،ـَفإِيَّ اُكنَّ ـإِيَّ ـإاِلَّ ـَأْكَرْمـُت ـَأْوـ»َمـا َأْكَرْمـُت«

ٌة)3(ـَعَلىـَجْمِعـاْلُمَؤنَِّثـفِيـاْلِخَطاِب.ـ َدُةـُحُروٌفـَدالَّ اْلُمَشدَّ

ـاُهـَأْكَرْمُت«ـَأْوـ ـِرـاْلَغاِئِب،ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ»إِيَّ َوالثَّاِمـُن:ـَضِميُرـاْلُمْفَرِدـاْلُمَذكَّ
اـَضِميـُرـاْلَمْفُعوِلـبِِه،ـَواْلَهـاُءـَعَاَمٌةـَعَلـىـالَغْيَبِةـفِيـ ـاُه«،ـَفإِيَّ ـإِيَّ »َمـاـَأْكَرْمـُتـإاِلَّ

ِر)4(.  اْلُمَذكَّ

ـَأْكَرْمُتـ ـ»َما ـَأْو ـَأْكَرْمُت« اَها ـ»إِيَّ ـَقْولَِك: ـَنْحُو ـاْلَغاِئَبِة، ـاْلُمْفَرِدِة َوالتَّاِسُع:ـَضِميُر
اـَضِميُرـاْلَمْفُعوِلـبِِه،ـَواْلَهاُءـَواأْلَلُِفـَعَاَمُةـالتَّْأنِيِثـفِيـاْلَغْيَبِة.ـ اَها«،ـَفإِيَّ ـإِيَّ إاِلَّ

ـَأْوـ ـَأْكَرْمُت« اُهَما ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ»إِيَّ ـاْلَغاِئِبـُمْطَلًقـا، ـاْلُمَثنَّى َواْلَعاِشـُر:ـَضِميُر
اـَضِميُرـاْلَمْفُعوِلـبِِه،ـَواْلَهـاُءـَواْلِميُمـَواأْلَلُِفـَعَاَمُةـ اُهَما«،ـَفإِيَّ ـإِيَّ »َمـاـَأْكَرْمُتـإاِلَّ

ـاْلَغْيَبِة.ـ التَّْثنَِيِةـفِي

ـالمثنىـ ـالكافـوالميمـواأللـفـعامة ـأن ـيقالـمـراده ـالمخاطب،ـوقد ـالـكافـفعامـة وأمـا ـ=
المخاطـبـفاـينافيـماـذكرنا،ـويجريـنظيرـذلكـفيـنظائرهـاآلتية«.ـتعليقـالدرةـالشـنوانيةـ

)ق06)ب(.
فيـ»س«:ـ»َواْلَكاُفـَحْرُفـِخَطاٍب«. ))ـ(

»اْلَجْمِع«ـالـتوجدـفيـ»أ«. )2ـ(
ٌة«. ِن«ـبدل:ـ»ُحُروٌفـَدالَّ فيـ»ز«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص38(:ـ»َحْرَفاِنـَداالَّ )3ـ(

فيـ»أ«:ـ»َعَاَمُةـاْلَغْيَبِةـفِيـالتَّْذِكيِر«. )4ـ(
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اُهْم  ُكـوِرـاْلَغاِئبِيَن،ـَنْحـُوـَقْولِـَك:ـ»إِيَّ َواْلَحـاِديـَعَشـَر:ـَضِميـُرـَجْمـِعـالذُّ
ـاْلَمْفُعوِلـبِِه،ـَواْلَهاُءـَواْلِميُمـَعَاَمُةـ اـَضِميُر اُهْم«،ـَفإِيَّ ـإِيَّ َأْكَرْمُت«ـَأْوـ»َماـَأْكَرْمُتـإاِلَّ

اْلَجْمِعـفِيـالتَّْذِكيِر))(. 

ـَأْكَرْمُت«ـ اُهنَّ َوالثَّانِيـَعَشَر:ـَضِميُرـَجْمِعـاْلُمَؤنَِّثـاْلَغاِئِب،ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ»إِيَّ
َدُةـَعَاَمُةـ اـَضِميُرـاْلَمْفُعوِلـبِِه،ـَواْلَهاُءـَوالنُّوُنـاْلُمَشدَّ «ـَفإِيَّ اُهنَّ ـإِيَّ َأْوـ»َماـَأْكَرْمُتـإاِلَّ

َناِثـفِيـاْلَغْيَبِة.ـ َجْمِعـاإْلِ

ٍمـ ـَتَكلُّ ـَلَهاـُحُروُف َواِحُق ِميُر،ـَواللَّ ـالضَّ ا«ـَوْحَدَهاـِهَي ـ»إِيَّ ـَأنَّ َوَماـَذَكْرُتُه)2(ـِمْن
ِحيُح)3(.  َوِخَطاٍبـَوَغْيَبٍةـَوَتْثنَِيٍةـَوَجْمٍعـُهَوـالصَّ

* * *

ِر«. فيـ»س«:ـ»اْلُمَذكَّ ))ـ(
فيـ»ز«:ـ»َوَماـَذَكْرَنا«،ـوفيـ»ع«:ـ»َوَماـَذَكْرَناُه«. )2ـ(

وقيـل:ـالضميرـالكافـوالهاءـوإيـاـعماد،ـوقيل:ـالضميرـمجموعهمـا،ـومثلـالكافـوالهاءـ )3ـ(
»نا«ـفيـإيانا.ـحاشيةـالقليوبي،ـ)ق)5أ(.
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َباُب اْلَمْصَدِر

اْلَمنُْصوِبـَعَلىـاْلَمْفُعوِلـاْلُمْطَلِق))(.

ِذيـَيِجيُءـَحاَل)2(ـَكْونِِهـَثالًِثاـفِيـَتْصِريِفـ اْلَمْصَدُرـُهَوـااِلْسُمـاْلَمنُْصوُبـالَّ
اْلِفْعِل)3(. 

ْف)4( َنْحَو:ـَضـَرَب،ـَفإِنََّكـَتُقوُل:ـَضـَرَبـَيْضِرُبـ َكَمـاـإَِذاـِقيـَلـَلَك:ـَصـرِّ
ُل،ـَوَيْضِرُبـُهَوـ ـَضَرَبـُهَوـاأْلَوَّ َضْرًبـا،ـَفَضْرًباـَجاَءـَثالًِثاـفِيـَتْصِريِفـاْلِفْعِل؛ـأِلَنَّ

الثَّانِي،ـَوَضْرًباـُهَوـالثَّالُِث.ـ

،ـَوِقْسـٌمـ َوُهـَو،ـَأِي:ـاْلَمْصَدُرـاْلَواِقُعـَمْفُعواًلـُمْطَلًقاـِقْسـَماِن:ـِقْسـٌمـَلْفظِيٌّ

فـيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص37(:ـ»اْلَمْفُعولِيَِّةـاْلُمْطَلَقِة«،ـقالـالقليوبي:ـ»َعَلىـاْلَمْفُعوِلـاْلُمْطَلِق،ـ ))ـ(
األولـىـأنـيقول:ـعلىـالمفعوليةـالمطلقة،ـأوـعلىـأنهـالمفعولـالمطلق«.ـحاشـيةـالقليوبيـ
)ق)5أ(،ـوالمفعـولـالمطلـقـأيـالـذيـلمـيقيدـبحـرفـوالـظرف،ـفخـرجـبقولناـبحرف:ـ
المفعولـبهـوالمفعولـألجلهـوالمفعولـفيه،ـوبقولناـوالـظرف:ـالمفعولـمعه.ـالدرةـالسنيةـ

للوفائيـ)ق238ب(.ـ
فيـ»س«:ـ»َحاَلَة«. )2ـ(

ليـسـمرادـالمصنفـبذلكـتعريفـحقيقةـالمصدر،ـإنماـمرادهـالتوضيحـوالتسـهيلـللمتعلمـ )3ـ(
بحسـبـماـجرىـفيـالعرفـمنـتقديمـالماضيـوتأخيرـالمضارعـعنه،ـوالتثليثـبالمصدر.ـ

فتحـربـالبريةـ)87)أ(.ـ
هـوـفعـلـأمـرـمـنـالتصريـف،ـوهـوـتغييـرـالصيغةـإلـىـصيغـةـأخـرى.ـحاشـيةـالمدابغيـ )4ـ(

)ق66)ب(.
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ـاـَأْنـُيَوافَِقـَلْفـُظـاْلَمْصَدِرـَلْفـَظـفِْعِلِهـالنَّاِصـِبـَلُهـَأْوـ ؛ـأِلَنَّـُهـاَلـَيْخُلـوـإِمَّ  َمْعنَـِويٌّ
اَل.ـ

َفإِْنـَواَفَقـَلْفُظُه،ـَأِي:ـاْلَمْصَدُرـَلْفَظـفِْعِلِهـفِيـُحُروفِِهـاأْلُُصوِلـَوَمْعنَاُه،ـَفُهَو،ـ
ـَسَواٌءـَواَفَقُهـَمَعـَذلَِكـفِيـَتْحِريِكـَعْينِِه،ـَنْحُو:ـ»َفِرَحـَفَرًحا«،ـ َأِي:ـاْلَمْصَدُر،ـَلْفظِيٌّ
ـاْلِفْعَلـ ـَأنَّ َأْو))(ـاَل،ـَنْحـُو:ـ»َقَتْلُتُهـَقْتًا«،ـَفُحُروُفـَقَتَلـِهَيـُحُروُفـَقْتًاـبَِعْينَِها،ـإاِلَّ

َمْفُتوُحـاْلَعْيِنـَواْلَمْصَدَرـَساِكُنـاْلَعْيِن.ـ

َوإِْنـَواَفَق)2(ـاْلَمْصَدُرـَمْعنَىـفِْعِلِهـالنَّاِصِبـَلُهـُدوَنـُمَواَفَقِةـَلْفظِِهـفِيـُحُروفِِهـ
؛ـلُِمَواَفَقتِِهـلِْلِفْعِلـفِيـاْلَمْعنَـىـُدوَنـاْلُحُروِف،ـَنْحُو:ـ َفُهـَو،ـَأِي:ـاْلَمْصَدُرـَمْعنَـِويٌّ

َجَلْسُتـُقُعوًدا، َوُقْمُتـُوُقوًفا. 

ِذيـُهـَوـ»َجَلَس«ـفِيـ ِذيـُهَوـ»ُقُعـوًدا«)3(ـُمَوافِـٌقـلِِفْعِلِهـالَّ ـاْلَمْصـَدَرـالَّ َفـإِنَّ
ـاْلُقُعوَدـَواْلُجُلوَسـبَِمْعنًىـَواِحـٍد)4(،ـَوُحُروُفُهَماـُمَتَغاِيَرٌة،ـ َمْعنَـاُهـُدوَنـَلْفظِِه؛ـأِلَنَّ
ـاْلَقاُفـَواْلَعْيُنـ ـيُن،ـَوُحُروُفـ»ُقُعـوًدا«)5(: ُمـَوالسِّ ـاْلِجيُمـَوالاَّ َفُحـُروُفـَجَلـَس:

اُل.ـ َواْلَواُو)6(ـَوالدَّ

َوَكَذاـَتُقوُلـفِيـاْلُوُقوِفـَواْلِقَياِم.ـ

فيـ»ي«:ـ»َأْم«. ))ـ(
فيـ»ز«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)38(:ـزيادة:ـ»َأْي«. )2ـ(

فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص38(:ـ»ُقُعوٌد«. )3ـ(
هذاـمذهبـالجمهور،ـوذكرـفيـشرحـالمصابيحـأنـالقعودـيكونـمنـاالضطجاعـوالجلوسـ )4ـ(

منـقيام،ـوقيلـبالعكس.ـالعقدـالجوهريـالبنـالحاجـ)ص79(.
فـيـ»ز«ـو»ي«ـوالمطبـوعـ)ص39(:ـ»ُقُعـوٍد«،ـقالـمحاسـن)ق)4أ(:ـ»ولـمـيقلـواأللف؛ـ )5ـ(

ألنهاـزائدة«.
»َواْلَواُو«ـالـتوجدـفيـ»ب«ـو»ع«ـو»ك«،ـوجاءـفيـحاشيةـ»ك«:ـ»خـ:ـَواْلَواُو«. )6ـ(
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 )2( ـاْلَماِزنِيِّ ى))(ـَعَلىـَمْذَهِب ـَيَتَمشَّ َما ـإِنَّ ـاْلُمَصنُِّف ِذيـَذَكَرُه ـالَّ ـالتَّْقِسيُم َوَهَذا
ـُينَْصُب)3(ـبِاْلِفْعِلـاْلَمْذُكوِرـَمَعُه.ـ ـاْلَمْصَدَرـاْلَمْعنَِويَّ اْلَقاِئِلـبَِأنَّ

ٍرـِمْنـَلْفظِِه)5(،ـَفَتْقِديُرـ ُهـَمنُْصوٌبـبِِفْعٍلـُمَقدَّ ا)4(ـَعَلىـَمْذَهِبـَمْنـَيُقوُل:ـإِنَّ َأمَّ
َجَلْسُتـُقُعوًدا:ـَجَلْسُتـَوَقَعْدُتـُقُعوًدا،ـَفا)6(. 

ِزِم)7(؛ـلِْلِيَضاِحـاَلـ ـبِالـاَّ ي،ـَوفِـيـاْلَمْعنَِويِّ ـبِاْلُمَتَعدِّ َوَتْمثِيُلـُهـفِيـاللَّْفظِـيِّ
ِزِم)8(. يـَوالاَّ ـِمنُْهَماـَيْجِريـَمَعـاْلُمَتَعدِّ لِلتَّْخِصيِص؛ـإِْذـُكلٌّ

يتمشى:ـأيـيتأتىـويتصور.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق07)ب(. ))ـ(
هـوـاإلمـامـالعالمـأبوـعثمانـبكـرـبنـمحمدـالمازنـيـالنحويـالبصري،ـأسـتاذـأبيـالعباسـ )2ـ(
المبرد،ـكانـإماماـفيـالعربيةـمتسـعاـفيـالروايةـبارعاـفيـالمناظرة،ـولهـتصانيفـلطافـمنهاـ
عللـالنحوـوتفاسيرـكتابـسيبويهـوماـتلحنـفيهـالعامةـوالتصريف،ـتوفيـسنةـتسعـوأربعينـ
ومائتيـنـوقيـلـقبلـذلـك.ـإنباهـالـرواةـللقفطـيـ))/)28-)29(ـوبغيةـالوعاةـللسـيوطيـ

.)466-463/2(
فيـ»ي«:ـ»َمنُْصوٌب«. )3ـ(

ا«. فيـ»ز«ـو»ع«ـو»ك«ـوالمطبوعـ)ص39(:ـ»َوَأمَّ )4ـ(
هـوـمذهبـسـيبويه.ـتعليقـالـدرةـالشـنوانيةـ)ق07)ب(،ـقـالـالقليوبـيـ)ق52أ(:ـ»وهذاـ )5ـ(

المذهبـالمنصور،ـوقولـالجمهور«.
ـلَِماـ ـى«،ـوفيـ»ع«:ـ»َفـَاـَيِصحُّ ـى«،ـوفيـ»ي«:ـ»َفـَاـَيَتَمشَّ فـيـ»س«:ـ»َفـَا،ـَأْي:ـَفـَاـَيَتَمشَّ )6ـ(

َم«. َتَقدَّ
المتعدي:ـهوـالذيـينصبـالمفعولـبهـبنفسـه،ـوالازمـهوـالذيـالـينصبـالمفعولـبه،ـبلـ )7ـ(

يقتصرـعلىـفاعله.ـالفوائدـاألجهوريةـ)ق92أ(.
ـنحو:ـ»قمتـقياما«.ـحاشيةـ ـنحو:ـ»شانهـبغضا«،ـواللفظيـقاصرا، ـالمعنويـمتعديا، أيـفيأتي )8ـ(

محاسنـ)ق)4أ(.
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َماِن َوَظْرِف اْلَمَكاِن َباُب َظْرِف الزَّ
ـبِاْلَمْفُعوِلـفِيِه)2( َيْيِن))( اْلُمَسمَّ

ـاْلَواِقِعـ ـاْلَمْعنَى ـَعَلى الِّ ـالدَّ ْفِظ ـبِاللَّ ـاْلَمنُْصوُب َماِن ـالزَّ ـاْسُم َماِن:ـُهَو ـالزَّ َظْرُف
)5(،ـ ْرفِيَِّة)4(،ـَسـَواٌءـفِيِهـاْلُمْبَهُمـَواْلُمْخَتصُّ ِةـَعَلىـالظَّ الَّ فِيِه)3(،ـبَِتْقِديِرـَمْعنَىـفِيـالدَّ

َنْحُو: 

ْمِس،ـَتُقوُل:ـ»ُصْمُتـاْلَيْوَم«،ـ اْلَيْوَم،ـَوُهَوـِمْنـُطُلوِعـاْلَفْجِرـإَِلىـُغُروِبـالشَّ
َأْوـ»َيْوًما«،ـَأْوـ»َيْوَمـاْلَخِميِس«.ـ

َياِن«. فيـ»أ«ـو»ب«ـو»ع«ـو»ك«:ـ»اْلُمَسمَّ ))ـ(
تسميةـالمفعولـفيهـظرفاـهوـاصطاحـالبصريين،ـوالظرفـلغةـالوعاءـمطلقا.ـفتحـربـالبريةـ )2ـ(

)ق88)ب(.
بيـانـذلكـإذاـقلت:ـ»صامـزيدـاليوم«،ـفالمعنـىـالواقعـفيـاليومـالصوم،ـواللفظـالدالـعلىـ )3ـ(
هـذاـالمعنىـصـام،ـفيكونـلفظـصامـناصبـلليومـبتقديرـمعنىـ»فـي«،ـأيـياحظـفيهـمعنىـ

»في«.ـحاشيةـمحاسنـ))4أ(.ـ
فيـ»أ«:ـ»الظَّْرِف«،ـوالظرفية:ـكونـالشـيءـبحيثـيستقرـفيهـشيءـآخر،ـأوـكونـالشيءـزماناـ )4ـ(

أوـمكاناـلشيء.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق08)أ(.
المبهـمـمـنـالزمـان:ـمـاـالـحـدـلـهـيحصـره،ـسـواءـكانـنكـرةـكحيـنـوزمـان،ـأوـمعرفـةـ )5ـ(
كالحيـنـوالزمـان،ـوالمختـصـمنه:ـماـلهـنهايةـتحصـره،ـنكرةـكانـنحو:ـيومـوليلةـوشـهر،ـ
 أوـمعرفـةـنحـو:ـيـومـالجمعـةـوليلةـالقدرـوشـهرـرمضـان.ـالعقـدـالجوهريـالبـنـالحاجـ

)ص80(.ـ
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ـْمِسـإَِلىـُطُلوِعـالَفْجِر،ـَتُقـوُل:ـ»اْعَتَكْفُتـ ـالشَّ ْيَلـَة،ـَوِهـَيـِمْنـُغُروِب َواللَّ
ْيَلَة«،ـَأْوـ»َلْيَلًة«،ـَأْوـ»َلْيَلَةـاْلُجُمَعِة«.ـ اللَّ

َوُغـْدَوًة،ـبِالتَّنِْويـِنـَمَعـالتَّنِْكيِر،ـَوبَِعَدِمـِهـَمَعـالتَّْعِريِف،ـَوِهـَيـِمْنـَصَاِة))( 
ْمِس،ـَتُقوُل:ـ»َأُزوُرَكـُغْدَوًة«،ـَأْوـ»ُغْدَوَةـَيْوِمـااِلْثنَْيِن«.ـ ْبِحـإَِلىـُطُلوِعـالشَّ الصُّ

ُلـ ُلـالنََّهاِر،ـَوَأوَّ َمـفِيـُغْدَوًة،ـَوِهَيـَأوَّ َوُبْكَرًة،ـبِالتَّنِْويِنـَوَتْرِكِه)2(ـَعَلىـَماـَتَقدَّ
ـْمِس،ـَتُقوُل:ـ ِحيـِح،ـَوِقيَل:ـِمْنـُطُلوِعـالشَّ النََّهـاِر:ـِمْنـُطُلـوِع)3(ـالَفْجِرـَعَلىـالصَّ

»َأِجيُئَك)4(ـُبْكَرًة«ـَأْوـ»ُبْكَرَةـالنََّهاِر«.ـ

َوَسـَحًرا،ـبِالتَّنِْويِنـإَِذاـَلْمـُتِرْدـبِِهـَسـَحَرـَيْوٍمـبَِعْينِِه،ـَوبِـَاـَتنِْويٍنـإَِذاـَأَرْدَتـبِِهـ
ْيـِل:ـُقَبْيَلـالَفْجِر،ـَتُقوُل:ـ»َأِجيُئـَكـَيْوَمـاْلُجُمَعِةـ ْيِل،ـَوآِخُرـاللَّ َذلِـَك،ـَوُهَوـآِخُرـاللَّ

ْسَحاِر«.ـ َسَحَر)5(«،ـَأْوـ»َسَحَرـَيْوِمـاْلُجُمَعِة«،ـَأْوـ»َأِجيُئَكـَسَحًراـِمَنـاأْلَ

ـِذيـَأْنَتـفِيـِه،ـَتُقوُل:ـ ـِذيـَبْعَدـَيْوِمـَك)7(ـالَّ َوَغـًدا،ـَوُهَوـاْسـُمـاْلَيـْوِم)6(ـالَّ
»ُأْكِرُمَكـَغًدا«.ـ

مـنـصاةـالصبح:ـأيـفيـأولـوقتها.ـفتحـربـالبريةـ)ق89)ب(،ـوكلمةـ»َصَاِة«ـالـتوجدـ ))ـ(
فيـالمطبوعـ)ص39(.

فيـ»أ«ـوالنبتيتيـ)ق89)ب(:ـ»َوبَِتْرِكِه«،ـوفيـ»ي«:ـ»َأْوـَتْرِكِه«. )2ـ(
»ُطُلوِع«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«ـو»س«ـو»ع«ـو»ك«. )3ـ(

فيـ»س«ـو»ع«:ـ»ِجْئُتَك«. )4ـ(
فيـ»أ«ـو»س«ـو»ع«ـو»ك«:ـ»َسَحًرا«. )5ـ(

فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص39(:ـ»َوُهَوـاْسٌمـلِْلَيْوِم«. )6ـ(
لـوـقـال:ـ»عقبـه«ـلوفـىـبالمقصود،ـوقـدـيطلقـعلـىـالزمـنـالمسـتقبلـمطلقا،ـولـمـيذكرـ )7ـ(
التنوينـوعدمهـفيـهذاـوماـبعدهـألنهاـمنونةـدائماـإالـمعـاإلضافةـأوـ»أل«.ـحاشـيةـالقليوبيـ

)ق52ب(.ـ
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ُل،ـَتُقـوُل:ـ»آتِيَكـَعَتَمـًة«،ـَأْوـ»َعَتَمـَةـَلْيَلِةـ ْيـِلـاأْلَوَّ َوَعَتَمـًة،ـَوِهـَيـُثُلُثـاللَّ
اْلَخِميِس«.ـ

ُلـالنََّهاِر،ـَتُقـوُل:ـ»اْنَتظِْرنِـيـَصَباًحـا«،ـَأْوـ»َصَباَحـَيْوِمـ َوَصَباًحـا،ـَوُهـَوـَأوَّ
اْلُجُمَعِة«.ـ

ـالنََّهاِر،ـَتُقوُل:ـ»َأِجيُئَكـَمَساًء«،ـَأْوـ ْهِرـإَِلىـآِخِر ـالظُّ ـَوُهَوـِمَن ــ ـبِاْلَمدِّ َوَمَساًءــ
»َمَساَءـَيْوِمـاْلَخِميِس))(«. 

ُمـَزْيًداـ ِذيـاَلـنَِهاَيَةـلُِمنَْتَهاُه،ـَتُقوُل:ـ»اَلـُأَكلِّ َماُنـاْلُمْسـَتْقَبُلـالَّ َوَأَبًدا،ـَوُهَوـالزَّ
َأَبًدا«،ـَأْوـ»َأَبَد)2(ـاآْلبِِديَن«)3(. 

ُمـَزْيًداـَأَمًدا«،ـَأْوـ»َأَمَدـ َوَأَمًدا،ـَوُهَوـَظْرٌفـلَِزَمٍنـُمْسـَتْقَبٍل)4(،ـَتُقوُل:ـ»اَلـُأَكلِّ
اِهِريَن)5(«.  ْهِر«،ـَأْوـ»َأَمَدـالدَّ الدَّ

َوِحينًـا،ـَوُهـَوـاْسـٌمـلَِزَمٍنـُمْبَهـٍم،ـَتُقـوُل:ـ»َقَرْأُتـِحينًـا«،ـَو»ِحيـَن)6(ـَجاَءـ
ْيُخ«.ـ الشَّ

فيـ»ع«ـو»ك«:ـ»اْلُجُمَعِة«. ))ـ(
فيـ»ي«:ـ»َوَأَبَد«،ـوفيـ»س«:ـ»َواَلـَأَبَد«. )2ـ(

اآلبديـن:ـأيـالموجوديـنـفـيـاألبد.ـحاشـيةـالفيشـيـ)ق24أ(،ـأيـالـأكلمهـمـاـدامـالناسـ )3ـ(
موجودينـفيـالدهر.ـالعقدـالجوهريـ)ص80(.

َمِنـاْلُمْسَتْقَبِل«. فيـ»ع«:ـ»َوُهَوـَظْرُفـالزَّ )4ـ(
الداهـر:ـالذيـيبقـىـعلىـوجهـاألرض،ـفـكأنـالمعنىـماـبقيـفيـالدهرـداهـر.ـتعليقـالدرةـ )5ـ(

الشنوانيةـ)ق09)أ(.ـ
فيـ»ع«ـو»ك«ـو»ي«:ـ»َأْوـِحيَن«. )6ـ(
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َمـاِنـاْلُمْبَهَمِة،ـَنْحُو:ـ»َوْقَت«ـَو»َسـاَعَة«))(  َوَماـَأْشـَبَهـَذلَِك،ـِمْنـَأْسـَماِءـالزَّ
ِة،ـَنْحُو:ـ»ُضًحى«ـَو»َضْحَوًة«.ـ َو»َأَواَن«،ـَواْلُمْخَتصَّ

ِفـَوااِلْنِصَراِف)2(،ـَكـ»َيْوٍم«ـ ـَهِذِهـاأْلَْمثَِلَةـِمنَْهاـَماـُهَوـَثابُِتـالتََّصرُّ َواْعَلْمـَأنَّ
َو»َلْيَلٍة«.ـ

ِفـَوااِلْنِصَراِف،ـَنْحُو:ـ»َسـَحَر)3(«،ـإَِذاـَكاَنـَظْرًفاـ ـالتََّصرُّ َوِمنَْهاـَماـُهَوـَمنِْفيُّ
فِِه.ـ ْرفِيََّة)4(؛ـلَِعَدِمـَتَصرُّ ُن؛ـلَِعَدِمـاْنِصَرافِِه،ـَواَلـُيَفاِرُقـالظَّ ُهـاَلـُينَوَّ لَِيْوٍمـبَِعْينِِه،ـَفإِنَّ

ـااِلْنِصـَراِف،ـَنْحُو:ـ»ُغـْدَوَة«ـَو»ُبْكَرَة«ـ ِفـَمنِْفيُّ َوِمنَْهـاـَماـُهَوـَثابِـُتـالتََّصرُّ
َعَلَمْيِن.ـ

ِف،ـَنْحُو:ـ»َعَتَمًة«ـَو»َمَساًء«.ـ ـالتََّصرُّ َوِمنَْهاـَماـُهَوـَثابُِتـااِلْنِصَراِفـَمنِْفيُّ

ـ الِّ ْفِظـالدَّ َوَظْرُفـاْلَمَكاِن:ـُهَو)5(ـاْسـُمـاْلَمَكاِنـاْلُمْبَهـِم)6(،ـاْلَمنُْصوُبـبِاللَّ

أيـباعتبارـاللغة،ـوأماـعندـالفلكيينـفهيـمخصوصةـبقدرـمعلوم،ـفالليلـمعـالنهارـمنهاـأربعـ ))ـ(
وعشرون.ـالعقدـالجوهريـالبنـالحاجـ)ص80(.

ـأوـحاالـأوـ ـأوـخربا ـتنوينـالـرصفـفيه،ـوالترصفـهناـهوـوقوعهـمبتـدأ االنـرصافـهـوـوجود )2ـ(
ـالقليويبـ)ق53أ(. ـالظرفية.ـحاشية ـالترصفـلزومهـللنصبـعىل مفعوالـبهـأوـغريـذلك،ـوعدم

فيـ»أ«ـو»ز«ـو»س«ـو»ع«:ـ»َسَحًرا«. )3ـ(
ـالنَّْصَبـَعَلىـ ـالمطبـوعـ)ص40(:ـ»َواَلـُيَفـاِرُق ْرفِيَّـُة«،ـوفي ـالظَّ فـيـ»أ«ـو»ي«:ـ»َواَلـُيَفاِرُقـُه )4ـ(

ْرفِيَِّة«. ـَيْخُرُجـَعِنـالظَّ ْرفِيَِّة«،ـوعندـالنبتيتيـ)ق)9)أ(:ـ»َو الظَّ
فيـ»أ«:ـ»َوُهَو«. )5ـ(

المبهمـمنـالمكان:ـماـليستـلهـصورةـوالـحدودـمحصورةـكماـمثلـالمصنف،ـوالمختص:ـ )6ـ(
هـوـماـلهـصورةـوحدودـمحصورةـكالدارـوالبيتـوالمسـجد،ـوفـيـتقييدـاألزهريـبالمبهمـ
إشـارةـإلىـأنهـالـينصبـإالـإذاـكانـمبهما،ـوإنـكانـمختصاـفاـينصبـعلىـالظرفية.ـالعقدـ

الجوهريـالبنـالحاجـ)ص)8(.
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ْرفِيَِّة،ـَنْحُو:  ِةـَعَلىـالظَّ الَّ َعَلىـاْلَمْعنَىـاْلَواِقِعـفِيِه،ـبَِتْقِديِرـَمْعنَىـ»فِي«ـالدَّ

اَمُه.ـ ْيِخ«،ـَأْي:ـُقدَّ اَم،ـَتُقوُل:ـ»َجَلْسُتـَأَماَمـالشَّ َأَماَم،ـَوُهَوـبَِمْعنَىـُقدَّ

اَم،ـَتُقوُل:ـ»َجَلْسُتـَخْلَفَك«.ـ ـُقدَّ َوَخْلَف،ـُهَوـِضدُّ

اَمـاأْلَِميِر«.ـ اَم،ـَوُهَوـُمَراِدٌفـأِلََماَم،ـَتُقوُل:ـ»َجَلْسُتـُقدَّ َوُقدَّ
))(ـــَوُهَوـُمَراِدٌفـلَِخْلٍف،ـَتُقوُل:ـ»َجَلْسُتـَوَراَءَك)2(«.  َوَوَراَء،ـــبِاْلَمدِّ

َوَفْوَق،ـَوُهَوـاْلَمَكاُنـاْلَعالِي،ـَتُقوُل)3(:ـ»َجَلْسُتـَفْوَقـاْلِمنَْبِر«.ـ
َجَرِة«.ـ ـَفْوَق،ـَنْحُو:ـ»َجَلْسُتـَتْحَتـالشَّ َوَتْحَت،ـَوُهَوـِضدُّ

َوِعنَْد،ـَوُهَوـلَِما)4(ـَقُرَبـِمَنـاْلَمَكاِن،ـَتُقوُل:ـ»َجَلْسُتـِعنَْدـَزْيٍد«،ـَأْي:ـَقِريًباـ
ِمنُْه.ـ

ـَأْي:ـُمَصاِحًباـ ـااِلْجتَِماِع،ـَتُقوُل:ـ»َجَلْسُتـَمَعـَزْيٍد«، ـاْسٌمـلَِمَكاِن َوَمَع،ـَوُهَو
َلُه.ـ

َوإَِزاَء،ـَوُهَوـبَِمْعنَى)5(ـُمَقابَِل،ـَتُقوُل:ـ»َجَلْسُتـإَِزاَءـَزْيٍد«،ـَأْي:ـُمَقابَِلُه.ـ
ـَتُقوُل:ـ»َجَلْسـُتـِحَذاَءـَزْيٍد«،ـ ـبَِمْعنَىـَقِريًبا، ـاْلُمْعَجَمِة)6(، اِل ـبِالـذَّ َوِحـَذاَء،

َأْي:ـَقِريًباـِمنُْه.ـ

«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ك«. »بِاْلَمدِّ ))ـ(
فيـ»ي«:ـ»َوَراَءـَزْيٍد«،ـوهذاـالسطرـكلهـالـيوجدـفيـ»ب«. )2ـ(

فيـ»ع«:ـ»َنْحُو«ـبدل:ـ»َتُقوُل«. )3ـ(
فيـ»ك«:ـ»َما«. )4ـ(

»َوُهَو«ـالـتوجدـفيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص40(. )5ـ(
ـالمثالـمباشـرة،ـوفيـ ـبعدـذكر ـاْلُمْعَجَمـِة«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»س«،ـوجاءتـفيـ»ع« اِل »بِالـذَّ )6ـ(

.» المطبوعـ)ص40(ـزيادة:ـ»َواْلَمدِّ
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َوتِْلَقاَء،ـبَِمْعنَىـإَِزاَء،ـَتُقوُل:ـ»َجَلْسُتـتِْلَقاَءـاْلَكْعَبِة«.ـ
ـَتُقوُل:ـ ـاْلَقِريِب، ـلِْلَمَكاِن ـإَِشاَرٍة ـاْسُم ـالنُّوِن))(ــ ـاْلَهاِء،ـَوَتْخِفيِف ـبَِضمِّ َوُهنَاــ

»َجَلْسُتـُهنَا)2(«،ـَأْي:ـفِيـاْلَمَكاِنـاْلَقِريِب.ـ

ـَتُقوُل:ـ»َجَلْسـُتـ ـاْلَبِعيِد، ـلِْلَمَكاِن ـإَِشـاَرٍة ـاْسـُم َثِةــ ـاْلُمَثلَّ ـالثَّاِء)3( ـبَِفْتِح ــ َوَثمَّ
«،ـَأْي:ـُهنَاَك)4(،ـفِيـاْلَمَكاِنـاْلَبِعيِد. َثمَّ

َوَماـَأْشَبَهـَذلَِكـِمْنـَأْسَماِءـاْلَمَكاِنـاْلُمْبَهَمِة،ـَنْحُو:ـ»َيِميَن«،ـَو»ِشَماَل«،ـَوَماـ
َأْشَبَهُهَما)5(. 

* * *

ـبفتحـأولهـوكسـره،ـمعـتشـديدـ ـالقريبـفيقابلهـثم،ـوإالـفهناــ الضبـطـبذلـكـليكونـللمكان ))ـ(
النونـــاسمـإشارةـللمكانـالبعيد.ـحاشيةـابنـعانـ)ق38)ب(.

ـالظرفية.ـ ـنصبـعلى ـاأللف،ـومحله ـآخره،ـوهو ـإشارة،ـمبنيـعلىـسكون ـاسم إعرابـ»هنا«: )2ـ(
الفوائدـاألجهوريةـ)ق94ب(.

َثِة«ـالـتوجدـفيـ»ع«. »الثَّاِء«ـالـتوجدـفيـ»ك«ـو»ي«،ـو»اْلُمَثلَّ )3ـ(
»ُهنَاَك«ـالـتوجدـفيـالمطبوعـ)ص40(،ـوجاءـبدلهاـفيـ»أ«ـو»ب«:ـ»ُهنَالَِك«. )4ـ(

وماـأشـبههما،ـنحو:ـجانبـوناحية،ـوأسماءـالمقادير،ـنحو:ـفرسخـوبريد.ـالكواكبـالدريةـ )5ـ(
للدجانيـ)ق32)ب(.
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َباُب اْلَحاِل

ُرـلَِماـ ـاْلُمَفسِّ ـاْلَمنُْصوُبـبِاْلِفْعِلـَوِشْبِهِه)3(، ـاْلَفْضَلُة)2(، ـااِلْسُم اْلَحاُل))(:ـُهَو
َواِتـاْلَعاِقَلِةـَوَغْيِرَها.ـ ِحَقِةـلِلذَّ َفاِتـالاَّ اْنَبَهَم)4(ـِمَنـاْلَهْيَئاِت،ـَأِي:ـالصِّ

ا)6(،ـَنْحُو)7(: »َجاَءـَزْيـٌدـَراِكًبا«،ـَفَراِكًبا:ـ َوَيِجـيُء)5(ـاْلَحاُلـِمـَنـاْلَفاِعِلـَنصًّ
َحاٌلـِمْنـ»َزْيٌد«،ـَوَزْيٌد:ـَفاِعٌلـبَِجاَء)8(. 

ا،ـَنْحُو:ـ»َرِكْبُتـاْلَفَرَسـُمْسـَرًجا«،ـَفُمْسـَرًجا:ـَحاٌلـِمَنـ َوِمَنـاْلَمْفُعوِلـَنصًّ

الحالـلغةـماـعليهـالشـخصـمنـخيرـأوـشـر،ـوهيـبمعنىـالتحولـواالنتقال.ـالدرةـالسـنيةـ ))ـ(
للوفائيـ)ق248أ(.ـ

المـرادـبالفضلـةـماـزادـعلىـركنيـاإلسـناد،ـوإنـلمـيسـتغنـعنه،ـفدخلـنحوـ»كسـالى«ـمنـ )2ـ(
قولهـتعالى:ـ﴿ڍ ڍ﴾ـفإنـكسالىـحال،ـوهوـفضلةـالـيستغنىـالكامـعنه.ـحاشيةـابنـ

عانـ)ق39)أ(.
فيـ»ك«:ـ»َأْوـِشـْبِهِه«،ـقالـمحاسـنـ)ق42أ(:ـ»وشـبهه،ـأي:ـكاسـمـالفاعلـواسمـالمفعولـ )3ـ(
والصفةـالمشبهةـوأفعلـالتفضيلـوالمصدرـواسمـالفعل،ـنحو:ـَأَناـَضاِرٌبـَزْيًداـَقاِئًما،ـَوَزْيٌدـ

َمْضُروٌبـَقاِئًما،ـَوَزْيٌدـَحَسٌنـَراِكًبا،ـوَعِجْبُتـِمْنـَضْربَِكـَزْيًداـَقاِئًما،ـوَدَراِكـَزْيًداـَقاِئًما«.
فيـ»س«:ـ»ُأْبِهَم«،ـوانبهمـبمعنىـخفيـواستتر.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق94)أ(. )4ـ(

فيـ»س«:ـ»َوَتِجيُء«،ـقالـالشـنواني:ـ»الحالـيذكرـويؤنثـوهوـاألفصح،ـيقال:ـحالـحسنةـ )5ـ(
وحالـحسن،ـوقدـيؤنثـلفظهاـفيقال:ـحالة«.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق0))ب(.ـ

نصا:ـأيـثابتةـلعينه،ـغيرـمحتملةـأنـتكونـمنـغيره.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق94)ب(. )6ـ(
فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص40(:ـ»َنْحُوـَقْولَِك«. )7ـ(

فيـ»س«:ـ»لَِجاَء«. )8ـ(
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»اْلَفَرَس«،ـَواْلَفَرَس:ـَمْفُعوٌلـبَِرِكْبُت.ـ

ـاهللِـ ـَنْحـُو:ـ»َلِقيُتـَعْبَد ـاْلَمْفُعوِل، ـَأِو ـاْلَفاِعـِل ـَتُكـوَن ))(ـِمـَن َوُمْحَتِمَلـًةـأِلَْن
ـَأْوـِمْنـ ـَلِقَي)2(، تِيـِهَيـَفاِعُل ـالَّ ـالتَّاِء، ـَتُكوَنـِمَن َراِكًبـا«،ـَفَراِكًبـا:ـَحاٌلـُمْحَتِمَلٌةـأِلَْن

ِذيـُهَوـَمْفُعوُلـَلِقَي. »َعْبَدـاهللِ«ـالَّ

 َوَماـَأْشَبَهـَذلَِكـِمَنـاأْلَْمثَِلِة.ـ

َواَلـَيِجيُء)3(ـاْلَحاُلـِمَنـاْلُمْبَتَدأِ.ـ

َم،ـَوَيِجيُءـِمَنـاْلَمْجُروِرـبِاْلَحْرِف،ـ َوَيِجيُءـِمَنـاْلَفاِعِلـَواْلَمْفُعوِلـَكَماـَتَقدَّ
ـَتَعاَلى:ـ﴿ـٿ  ـَقْولِِه ـَنْحُو ـبِاْلُمَضاِف، ـاْلَمْجُروِر ـَوِمَن ـبِِهنٍْدـَجالَِسًة«، ـ»َمَرْرُت َنْحُو:

ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ﴾)4(،ـَفَمْيًتا:ـَحاٌلـِمْنـَأِخيِه.ـ
ًةـُمنَْتِقَلـًة)5(،ـَواَلـَيُكـوُنـاْلَحاُل)6(  ـُمْشـَتقَّ ـاْلَحـاَلـاَلـَتُكوُنـإاِلَّ َواْلَغالِـُبـَأنَّ
َيُكـوُنـَصاِحُبَهـاـإاِل اْلـَكَاِم،ـَواَلـ َتَمـاِمـ َبْعـَدـ َيُكـوُنـإاِل)8(ـ َنـِكـَرًة)7(،ـَواَلـ ـ  إاِلَّ

ْنـَيُكـوَن«،ـوفيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص40(:ـ»َوُمْحَتِمٌلـ فـيـ»ع«:ـ»بَِأْن«،ـوفيـ»ب«ـو»ك«:ـ»أِلَ ))ـ(
أِلَْنـَيُكوَن«.

فيـ»أ«:ـ»الَفاِعُل«ـبدل:ـ»َفاِعُلـَلِقَي«. )2ـ(
فيـ»س«:ـ»َواَلـَتِجيُء«،ـوكذاـوردتـ»يجيء«ـفيهاـبالتاءـمرتينـفيـالفقرةـالتالية.ـ )3ـ(

سورةـالحجرات،ـاآليةـ)2)(. )4ـ(
االشـتقاق:ـاقتطاعـلفـظـمنـآخرـملوافقةـبينهـامـيفـاملعنىـواحلروفـاألصليـة،ـويقابلهـاجلمود،ـ )5ـ(
ـالنجاريـ)ق29أ(. ـويقابلـاالنتقالـاللزوم.ـحاشية ـكالركوب، واملنتقلةـهيـاملنفكةـغريـالازمة،

فيـ»ك«:ـ»َواَلـَتُكوُن«،ـو»الَحاُل«ـالـتوجدـفيـ»أ«. )6ـ(
لئـاـيتوهـمـكونهـاـنعتـاـإذاـكانـصاحبهـاـمنصوبـا،ـوحمـلـغيـرهـعليـه.ـفتـحـربـالبريـةـ )7ـ(

)ق95)ب(.
«،ـوجاءـبدلهاـفيـ»ي«:ـ»َوَواِقَعة«. فيـ»ك«:ـ»َواَلـَتُكوُنـإاِلَّ )8ـ(
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ْمثَِلِة،ـِمْنـَذلِـَك)2(:ـ»َجاَءـَزْيٌدـَراِكًبـا«،ـَفَراِكًبا:ـَحاٌلـ َمـِمَنـاأْلَ  َمْعِرَفـًة))(،ـَكَماـَتَقـدَّ
ُكوِب،ـَوُمنَْتِقَلٌةـَغْيُرـاَلِزَمٍة)3(،ـَوَواِقَعٌةـَبْعَدـَتَماِمـاْلَكَاِم،ـَوَنِكَرٌة)4(،ـ ٌةـِمَنـالرُّ ُمْشـَتقَّ

َوَصاِحُبَهاـَزْيٌدـَوُهَوـَمْعِرَفٌةـبِاْلَعَلِميَِّة.ـ

َوَقْدـَيَتَخلَُّفـَجِميُعـَذلَِك:ـ

َفِمْنـَتَخلُِّفـااِلْشـتَِقاِقـَقْوُلُهـَتَعاَلـى:ـ﴿ڱ ڱ ﴾)5(،ـَفُثَباٍتـــبَِمْعنَىـ
ِقيَنـــَحاٌلـَجاِمَدٌة.ـ ُمَتَفرِّ

ًقـا:ـَحاٌلـاَلِزَمٌةـ ـااِلْنتَِقـاِل)6(:ـ﴿پ پ  پ﴾)7(،ـَفُمَصدِّ ـَتَخلُِّف َوِمـْن
َغْيُرـُمنَْتِقَلٍة.ـ

َوِمـْنـَتَخلُِّفـالتَّنِْكيـِر:ـ»َجاَءـَزْيٌدـَوْحـَدُه«،ـَفَوْحَدُه:ـَحـاٌلـَمْعِرَفٌة،ـَوِهَي)8( 
بَِمْعنَىـ»ُمنَْفِرًدا«.ـ

َوِمـْنـَتَخلُِّفـُوُقـوِعـاْلَحاِلـَبْعَدـَتَماِمـاْلَكَاِم:ـ»َكْيَفـَجـاَءـَزْيٌد؟«،ـَفَكْيَف:ـ

إنماـلزمـالحالـالتنكيرـفيـالغالبـولزمـصاحبهـالتعريفـكذلك؛ـألنـصاحبهـمحكومـعليه،ـ ))ـ(
ومنـشـأنـالمحكـومـعليهـأنـيكونـمعروفا،ـكماـأنـمنـشـأنـالمحكومـبـهـأنـيكونـمنكراـ

مجهوالـلتحصلـبهـالفائدة.ـحاشيةـالنجاريـ)ق29ب(.
فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص)4(:ـ»ِمْنـَنْحِو«،ـوفيـ»ي«:ـ»ِمْنـَذلَِكـَنْحُو«. )2ـ(

فيـ»ي«ـزيادة:ـ»َوَنِكَرٌةـَغْيُرـَمْعِرَفٍة«. )3ـ(
»َوَنِكَرٌة«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«ـو»س«ـو»ع«ـو»ك«ـو»ي«. )4ـ(

سورةـالنساء،ـاآليةـ))7(،ـوثبات:ـحالـمنـالواو،ـوهوـمنصوبـوعامةـنصبهـالكسرةـنيابةـ )5ـ(
عنـالفتحة؛ـألنهـجمعـمؤنثـسالم.ـالفوائدـاألجهوريةـ)ق97أ(.

فيـ»س«ـزيادة:ـ»َقْوُلُهـَتَعاَلى«،ـوفيـحاشيةـ»ك«:ـ»خـ:ـَقْوُلُهـَتَعاَلى«. )6ـ(
سورةـفاطر،ـاآليةـ))3(. )7ـ(

فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص)4(:ـ»َوُهَو«. )8ـ(
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َمٌة)2(ـَعَلىـَتَماِمـاْلَكَاِم.ـ َحاٌل))(ـُمَتَقدِّ

ـَتَوقََّفـ ـاْلُمْبَتَدُأـَخَبَرُهـَواْلِفْعُلـَفاِعَلُه،ـَسـَواٌء ـَيْأُخَذ ـَأْن ـاْلَكَاِم ـبَِتَمـاِم َواْلُمـَراُد
ـاْلَحاِل،ـَكَماـفِيـَقْولِِهـَتَعاَلى:ـ﴿ی جئ حئ مئ  ـاْلَفاِئَدِةـَعَلى ُحُصـوُل

ىئ يئ جب﴾)3(ـَأْمـاَل،ـَنْحُو:ـ»َجاَءـَزْيٌدـَراِكًبا«.ـ

َوِمْنـَتَخلُِّفـَتْعِريِفـَصاِحِبـاْلَحاِل:ـ»َوَصلَّىـَوَراَءُهـِرَجاٌلـِقَياًما«)4(. 

ـَراِكًباـ ـَتَرىـَأنَّ ـَأاَل ـاْلَمْعنَى، ـفِي ـَلُه ـاْلَحاُلـَوْصٌف ـاْلَحاِلـَمِن ـبَِصاِحِب َواْلُمَراُد
فِيـَقْولِنَا:ـ»َجاَءـَزْيٌدـَراِكًبا«ـَوْصٌفـلَِزْيٍدـفِيـاْلَمْعنَى.ـ

* * *

أيـمنـزيد،ـوهيـمبنيةـعلىـالفتح.ـالعقدـالجوهريـ)ص82(. ))ـ(
فيـ»ع«ـو»ك«ـزيادة:ـ»ُوُجوًبا«،ـقالـمحاسنـ)43أ(:ـ»حالـمتقدمة:ـأيـمتقدمةـوجوبا؛ـألنهاـ )2ـ(

استفهام،ـواالستفهامـلهـصدرـالكام«.
سـورةـالدخان،ـاآليةـ)38(،ـوالعبين:ـحالـمنـ»نا«ـفيـخلقنا،ـوهوـمنصوبـوعامةـنصبهـ )3ـ(

الياءـالمكسورـماـقبلها.ـالفوائدـاألجهوريةـ)ق97ب(.
فقياماـحالـمنـرجال،ـوهوـنكرة.ـحاشـيةـاإلبراشـيـ)ق53)أ(،ـوقدـوردـذلكـمنـحديثـ )4ـ(
ـالبخاري،ـكتابـاألذان،ـ ـبدل:ـ»رجال«ـكماـفيـصحيح ـبلفظ:ـ»قوم« ـاهللـعنهاــ ـرضي عائشةــ
ـالقاعدـ ـبابـصاة ـالصاة، ـوكتابـتقصير ـليؤتمـبهـ))/229رقم688(، بابـإنماـجعلـاإلمام

))/347رقم3)))(،ـوكتابـالسهو،ـبابـاإلشارةـفيـالصاةـ))/382رقم236)(.
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َباُب التَّْميِيِز
ـالتَّْفِسيِر))(. َأِي:

َواِت،ـَأْوـِمَن)2(  ـالـذَّ ـاْنَبَهَمـِمَن ـُرـلَِما ـاْلُمَفسِّ ـاْلَمنُْصوُب ـااِلْسـُم التَّْمِييـُز:ـُهَو
النَِّسِب)3(. 

ـَبْكٌرـ ـَأِي:ـاْمَتـأَلَ)4(ــ ـَأــ َفالثَّانِـيـَنْحـُوـَقْولِـَك:ـ»َتَصبََّبـَزْيـٌدـَعَرًقا«،ـَو»َتَفقَّ
ٌدـَنْفًسا«)5(. َشْحًما«،ـَو»َطاَبـُمَحمَّ

ْبَهاِمـنِْسـَبِةـ ـالتََّصبُِّبـإَِلىـَزْيٍد،ـَوَشـْحًما:ـَتْمِييٌزـإِلِ ْبَهاِمـنِْسـَبِة َفَعَرًقا:ـَتْمِييٌزـإِلِ
ٍد.ـ ْبَهاِمـنِْسَبِةـالطِّيِبـإَِلىـُمَحمَّ ِؤـإَِلىـَبْكٍر،ـَوَنْفًسا:ـَتْمِييٌزـإِلِ التََّفقُّ

ٍد،ـ َأـَشْحُمـَبْكٍر،ـَوَطاَبْتـَنْفُسـُمَحمَّ َوَأْصُلـاْلَكَاِم:ـَتَصبََّبـَعَرُقـَزْيٍد،ـَوَتَفقَّ
ـالنِّْسـَبِة،ـ ـإِْبَهاٌمـفِي ـإَِلْيِه،ـَفَحَصَل ـاْلُمَضـاِف ـإَِلى ـاْلُمَضاِف ْسـنَاُدـَعـِن)6( ـاإْلِ َل َفُحـوِّ

التمييزـوالتفسيرـوالتبيينـألفاظـمترادفةـلغةـواصطاحا،ـوهيـفيـاللغةـبمعنىـفصلـالشيءـ ))ـ(
عنـغيره.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق3))أ(.

فيـالمطبوعـ)ص)4(:ـ»َوِمن«. )2ـ(
متييـزـالذواتـيسـمى:ـمتييزـاملفرد،ـوهوـماـرفعـإهبامـاسـمـقبلهـجمملـاحلقيقة،ـومتييزـالنسـبـ )3ـ(
يسمى:ـمتييزـاجلملة،ـوهوـماـرفعـإهبامـنسبةـيفـمجلة.ـالكواكبـالدريةـللدجاينـ)ق35)ب(.ـ
قالـالشـنواني:ـ»تفقأ،ـأيـتشـقق،ـيقال:ـتفقأتـالسـحابةـعنـمائها،ـأيـتشـققت،ـكذاـقيل،ـ )4ـ(

والشارحـفسرهـبقوله:ـأيـامتأل«.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق4))أ(.
ـانبسـطتـ طـابـالشـيءـيطيـبـطيبـا،ـإذاـكانـلذيـذاـأوـحـاال،ـوطابـتـنفسـهـتطيب،ـأي )5ـ(

وانشرحت.ـالدررـالفرائدـللشلبيـ)ق)4ب(.
فيـ»ك«:ـ»ِمْن«. )6ـ(



ــ رشحـاآلجروميةـللشيخـخالدـاألزهري 226 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِذيـَكاَنـَفاِعا))(،ـَوُجِعَلـَتْمِييًزا.ـ َفِجيَءـبِاْلُمَضاِفـالَّ

ـًراـَأْوَقُعـفِيـ ـِذْكـَرُهـُمَفسَّ ـْيِءـُمْبَهًماـُثـمَّ ـِذْكـَرـالشَّ َواْلَباِعـُثـَعَلـىـَذلِـَكـَأنَّ
النَّْفِس)2(. 

َوالنَّاِصُبـلِلتَّْمِييِزـفِيـَهِذِهـاأْلَْمثَِلِةـُهَوـاْلِفْعُلـاْلُمْسنَُدـإَِلىـاْلَفاِعِل.ـ

َواِت،ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ»اْشـَتَرْيُتـِعْشـِريَنـ ِل،ـَأْعنِـي:ـَتْمِييـَزـالـذَّ َوِمَثـاُلـاأْلَوَّ
ْبَهاِمـاْلَحاِصـِلـفِيـَذاِتـ ُغَاًمـا«،ـَو»َمَلْكُتـتِْسـِعيَنـَنْعَجـًة«،ـَفُغَاًما:ـَتْمِييـٌزـلِْلِ
ـَأْسَماَءـاأْلَْعَداِد)3(  ْبَهاِمـاْلَحاِصِلـفِيـَذاِتـتِْسِعيَن؛ـأِلَنَّ ِعْشِريَن،ـَوَنْعَجًة:ـَتْمِييٌزـلِْلِ

ـَمْعُدوٍد.ـ ُمْبَهَمٌة؛ـلَِكْونَِهاـَصالَِحًةـلُِكلِّ

ـَأْرًضا«،ـَوَماـ ا«،ـَو»ِشْبٍر ـُبرًّ ـاْلَمَقاِديِر)4(،ـَكـ»ِرْطٍلـَزْيًتا«،ـَو»َقِفيٍز)5( ـَتْمِييُز َوِمنُْه
َأْشَبَهـَذلَِك)6(. 

فيـ»ي«ـزيادة:ـ»فِيـاْلَمْعنَى«. ))ـ(
بيانهـأنكـلماـقلتـمثا:ـ»طابـمحمد«،ـوقعـهنالكـإبهامـفيـنسـبةـالطيبـلمحمدـهلـمنـ )2ـ(
جهـةـاألبوةـأوـالبنوةـأوـالنفس؟ـفتتشـوفـالنفـسـلماـيرفعـاإلبهام،ـفُأتـيـبالتمييزـرافعاـله.ـ

العقدـالجوهريـالبنـالحاجـ)ص84(.ـ
فيـ»أ«ـو»ك«:ـ»اْلَعَدِد«. )3ـ(

هيـثاثة:ـوزنـوكيلـومسـاحة،ـفقوله:ـ»كرطلـزيتا«ـمثالـللوزن،ـو»قفيزـبرا«ـمثالـللكيل،ـ )4ـ(
و»شبرـأرضا«ـمثالـللمساحة.ـحاشيةـالفيشيـ)ق25أ(.

القفيز:ـآلةـتسعـثمانيةـصيعان.ـحاشيةـالشيبينيـ)ق84ب(. )5ـ(
ـفاألولـنحو:ـ﴿ڈ  ـفيـالوزنـوالكيلـوالمساحة، ـمنـالمقادير ـأيـالمذكور ـذلك: ـأشبه ما )6ـ(
ژ ژ﴾ـفمثقالـالذرةـشـبيهـلماـيوزنـبهـوليسـاسـماـلشـيءـيوزنـبهـعرفـا،ـوالثانيـنحو:ـ
ـالكيلـوليسـبكيلـحقيقةـويكونـكبيراـ ـيشبه ـالسمنـوهوـمما ـفالنحيـاسمـلوعاء »نِْحٌيـَسْمنًا«،
وصغيرا،ـوالثالثـنحو:ـ﴿ی جئ حئ مئ ﴾ـفمثلـشـبيهةـبالمسـاحةـوليسـمساحةـحقيقة،ـ

ـالكواكبـالدريةـللدجانيـ)ق36)ب(.ـ ـالمماثلةـمنـغيرـضبطـبحد. وإنماـهوـدالـعلى
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))(ـَعَلىـَعَدٍدـَأْوـِمْقَداٍر)2(.  َوالنَّاِصُبـلِلتَّْمِييِزـَبْعَدـاأْلَْعَداِدـَواْلَمَقاِديِرـَماـَدلَّ

َوَقْوُلـُه:ـ»َزْيـٌدـَأْكَرُمـِمنَْكـَأًبا،ـَوَأْجَمـُلـِمنَْكـَوْجًها«ـَلْيَسـِمْنـَهَذاـاْلِقْسـِم،ـ
َمـَعَلىـِذْكِرـاْلَعَدِد.ـ ُهـَأْنـُيَقدَّ َماـُهَوـِمْنـِقْسِمـَتْمِييِزـالنِّْسَبِة،ـَفَكاَنـَحقُّ َوإِنَّ

َوَشْرُطـَنْصِبـالتَّْمِييِزـاْلَواِقِعـَبْعَدـاْسِمـالتَّْفِضيِلـَأْنـَيُكوَنـَفاِعًاـفِيـاْلَمْعنَىـ
َكَمـاـفِيـَهَذْيِنـاْلِمَثاَلْيـِن،ـَأاَلـَتَرىـَأنََّكـَلْوـَجَعْلَتـَمَكاَنـاْسـِمـالتَّْفِضيِلـفِْعا)3(،ـ

.ـ َوَجَعْلَتـالتَّْمِييَزـَفاِعًا،ـَوُقْلَت:ـ»َزْيٌدـَكُرَمـَأُبوُهـَوَجُمَلـَوْجُهُه«ـَلَصحَّ

ـَأْكَرُمـِمنَْكـَوَوْجُهُهـ ـَأُبوـَزْيٍد ْصَل: ـاأْلَ نَّ ـالنِّْسَبِةـأِلَ ـَتْمِييِز ُهَماـِمْن)4( ـإِنَّ َماـُقْلنَا َوإِنَّ
ـاْلُمَضاُفـ ـإَِلْيِه،ـَوُجِعَل ـاْلُمَضاِف ـإَِلى ـاْلُمَضاِف ـاإْلِْسنَاُدـَعِن َل ـَفُحوِّ َأْجَمُلـِمنَْك)5(،

َتْمِييًزا،ـَفَصاَر:ـَزْيٌدـَأْكَرُمـِمنَْكـَأًباـَوَأْجَمُلـِمنَْكـَوْجًها.ـ

ـَوَمْجـُروٌرـُمَتَعلِّـٌقـبِـ»َأْكَرُم«،ـ َفَزْيـٌد:ـُمْبَتـَدٌأ،ـَوَأْكـَرُم:ـَخَبـُرُه،ـَوِمنَْك:ـَجـارٌّ
ٌقـ َوَأَبـا:ـَمنُْصوٌبـَعَلىـالتَّْمِييـِز،ـَوَأْجَمُل:ـَمْعُطوٌفـَعَلىـ»َأْكـَرُم«،ـَوِمنَْك)6(ـُمَتَعلِّ

بِـ»َأْجَمُل«)7(،ـَوَوْجًها:ـَتْمِييٌز.ـ

ـَلُهـْمـفِيـَقْولِِه:ـ َة ـلِْلُكوفِيِّيَن،ـَواَلـُحجَّ ـَنِكـَرًة،ـِخَاًفـا ـإاِلَّ ـالتَّْمِييـُز ـَيُكـوُن َواَل

.» فيـ»ع«:ـ»َماـَيُدلُّ ))ـ(
ـالمفسرـبه،ـفإذاـقلت:ـ»عشرونـدرهما«ـفالناصبـللتمييزـهوـعشرون،ـ ـالواقعـقبله ـاالسم هو )2ـ(

وكذلكـرطلـوقفيزـوماـأشبهـذلك.ـفتحـربـالبريةـللنبتيتيـ)ق200أ(.ـ
فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص42(:ـ»َلْوـِجْئَتـَمَكاَنـاْسِمـالتَّْفِضيِلـبِِفْعٍل«. )3ـ(

فيـ»ز«ـوالمطبوع:ـ»ِمْنـَباِب«. )4ـ(
فيـ»ي«:ـ»ِمْنـَوْجِهَك«ـبدل:ـ»ِمنَْك«. )5ـ(
ـَوَمْجُروٌر«. فيـ»ك«ـو»ي«ـزيادة:ـ»َجارٌّ )6ـ(
فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص42(:ـ»بَِأْكَرُم«. )7ـ(
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َياَدِة)2(. ْمَكاِنـَحْمِلـَأْلـَعَلىـالزِّ »َوطِْبَت النَّْفَس«))(؛ـإِلِ

* * *

قـالـالقليوبـيـ)ق55ب(:ـ»بعـضـالنسـخـفيهاـجميـعـالبيت،ـوهوـقولـرشـيدـبنـشـهابـ ))ـ(
اليشـكري،ـوأصلهـأنـقبيلةـقتلتـعمرا،ـوكانـقيسـحميماـله،ـفأرادـاألخذـبثأره،ـفلماـرأىـ
ذواتـتلكـالقبيلةـأوـأكابرهمـأعرضـعنـأخذـالثأر،ـوتسلىـعنـعمرو،ـفأنشدهـابنـشهابـ

المذكورـيقول:
ـَأْنـَعـــَرْفَتـُوُجــوَهنَـا ــا ـَلـمَّ َصَدْدَتـَوطِْبَتـالنَّْفَسـَياـَقْيُسـَعْنـَعْمِرو«َرَأْيُتــَك

وإعرابـه:ـرأى:ـفعـلـمـاض،ـوالتـاءـضميـرـالمتكلمـفاعلـفـيـمحلـرفع،ـوالـكافـضميرـ ـ
المخاطـبـمفعولـرأىـمبنيـعلىـالفتحـفيـمحلـنصب،ـلما:ـفيـمحلـنصبـعلىـالظرفيةـ
فهيـبمعنىـالحينـأيـحينما،ـأن:ـحرفـمصدريـونصب،ـعرف:ـفعلـماض،ـوالتاءـضميرـ
ـالظاهرة،ـ ـالفتحة ـنصبه ـمفعولـعرفتـمنصوبـوعامة ـوجوهنا: المتكلمـفاعلـفيـمحلـرفع،
ووجـوهـمضاف،ـونا:ـمضافـإليهـمبنيـعلىـالسـكونـفيـمحلـجـر،ـصددت:ـفعلـماض،ـ
والتـاءـفاعـل،ـو»طبت«:ـالواو:ـحرفـعطـف،ـطاب:ـفعلـماض،ـوالتـاءـضميرـالمخاطبـ
ـالفعليةـقبلها،ـ ـالجملة ـالفعليةـمعطوفـةـعلى ـالفتحـفيـمحلـرفع،ـوالجملة فاعـلـمبنـيـعلى
النفس:ـتمييزـوهوـمنصوبـبالفتحةـالظاهرة،ـيا:ـحرفـنداء،ـقيس:ـمنادىـمبنيـعلىـالضمـ
فـيـمحـلـنصبـألنهـمفردـعلم،ـعن:ـحرفـجر،ـعمرو:ـمجرورـبعنـوعامةـجرهـالكسـرةـ

الظاهرة.ـشرحـشواهدـالمبانيـلعثمانـالشاميـ)ق5ب(.
والتقدير:ـوطبتـنفسا.ـالدررـالفرائدـللشلبيـ)ق42ب(. )2ـ(
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َباُب ااِلْستِْثنَاِء

ـَأْوـإِْحـَدى))(ـَأَخَواتَِهاـَماـَلـْواَلُه)2(ـَلَدَخـَلـفِيـاْلَكَاِمـ ْخَراُجـبِـإاِلَّ َوُهـَوـاإْلِ
ابِِق. السَّ

اَهاـُحُروًفاـَتْغِليًبا.ـ َوُحُروُفـااِلْستِْثنَاِء،ـَأْي:ـَأَدَواُتُهـَثَمانَِيٌة)3(،ـَوَسمَّ

َوِهَيـفِيـاْلَحِقيَقِةـَثَاَثُةـَأْقَساٍم:ـ

َفاٍق،ـَوُهَو)4(:ـإاِل. ـــَحْرٌفـبِاتِّ

َفـاٍق،ـَوُهَو:ـَغْيُر،ـوِسـًوىـَكِرًضا،ـوُسـًوىـَكُهًدى)5(،ـوَسـَواٌء  ـبِاتِّ ـَواْسـٌم ــ
َكَسَماٍء.

ٌدـَبْيَنـاْلِفْعِليَِّةـَواْلَحْرفِيَِّة)6(،ـَوُهَو:ـَخَا،ـَوَعَدا،ـَوَحاَشا. ـــَوُمَتَردِّ

فيـ»أ«:ـ»َوإِْحَدى«،ـوفيـ»ي«:ـ»َأْوـبِإِْحَدى«،ـوفيـ»ز«:ـ»َأْوـَأَحِد«. ))ـ(
قـالـالمدابغيـ)ق75)ب(:ـ»فيـبعضـالنسـخ:ـلَِماـَلْواَلُه«،ـوكذاـنصـناسـخـ»ي«ـثمـقال:ـ )2ـ(
»لوـقال:ـإخراٌجـمنكرا،ـولعلهـكذلكـفيـبعضـالنسـخ،ـوربماـيشـيرـإليهـقولـالمحشـي:ـماـ

مفعولـإخراج«.
بناءـعلىـأنـكاـمنـلغاتـسوىـأداةـمستقلة.ـفتحـربـالبريةـ)ق202ب(. )3ـ(

فيـ»أ«:ـ»َوِهَي«. )4ـ(
فيـ»أ«ـو»ع«:ـ»وُسًوىـَكُهًدى،ـوِسًوىـَكِرًضا«.ـ )5ـ(

أيـتارةـيستعملـفعا،ـوأخرىـحرفا.ـفتحـربـالبريةـ)ق203أ(. )6ـ(
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َولِْلُمْسَتْثنَىـبَِهِذِهـاأْلََدَواِتـَحااَلٌت:ـ

اـُموَجًبا.  ـُينَْصُبـُوُجوًباـإَِذاـَكاَنـاْلَكَاُمـَقْبَلَهاـَتامًّ َفاْلُمْسَتْثنَىـبِإاِلَّ

ـبَِفْتِحـ ـبِاْلُموَجِب:ــ ـاْلُمْسَتْثنَىـِمنُْه،ـَواْلُمَراُد ـُيْذَكَرـفِيِه ـَأْن)2( :)(( ـبِالتَّامِّ َواْلُمَراُد
اْلِجيِمـــَماـاَلـَيْسبُِقُهـَنْفٌيـَواَلـِشْبُهُه)3(. 

ـَزْيًدا«،ـَفَقاَم:ـفِْعٌلـَماٍض،ـَواْلَقْوُم:ـَفاِعٌل،ـ ـإاِلَّ ـاْلَقْوُم ـَنْحُوـَقْولَِك:ـ»َقاَم َوَذلَِك
ـَعَلىـااِلْستِْثنَاِء.ـ :ـَحْرُفـاْستِْثنَاٍء،ـَوَزْيًدا:ـَمنُْصوٌبـبِإاِلَّ َوإاِلَّ

اُس:ـَفاِعٌل،ـ ـَعْمًرا«،ـَفَخـَرَج:ـفِْعٌلـَماٍض،ـَوالنَـّ اُسـإاِلَّ َوِمْثُلـُه:ـ»َخـَرَجـالنَـّ
ـَعَلىـااِلْستِْثنَاِء.ـ :ـَحْرُفـاْستِْثنَاٍء،ـَوَعْمًرا:ـَمنُْصوٌبـبِإاِلَّ َوإاِلَّ

اـَفِلِذْكِرـ اـَكْوُنُهـَتامًّ ـُموَجـٍب،ـَأمَّ َوااِلْسـتِْثنَاُءـفِيـَهَذْيِنـاْلِمَثاَلْيِنـِمْنـَكَاٍمـَتامٍّ
اـُكْوُنُهـ ـاْلِمَثاِلـالثَّانِي،ـَوَأمَّ ِل،ـَوالنَّاُسـفِي ـاأْلَوَّ ـاْلِمَثاِل ـاْلَقْوُمـفِي اْلُمْسَتْثنَىـِمنُْه،ـَوُهَو

ُهـَلْمـُيْسَبْقـبِنَْفٍيـَواَلـِشْبِهِه)4(.  ُموَجًباـَفأِلَنَّ

ـبَِأْنـُذِكَرـ ا ـَتامًّ ـَنْفٌي،ـَوَكاَن َمـَعَلْيـِه ـَتَقدَّ ـبَِأْن ـَمنِْفيًّا، ـإاِلَّ ـاْلـَكَاُم)5(ـَقْبـَل َوإِْنـَكاَن

قـالـالقليوبـيـ)ق56أ(:ـ»والمرادـبالتمام،ـكذاـفيـنسـخة،ـواألوجه:ـبالتام،ـكماـفيـنسـخةـ ))ـ(
أخرى«.

ضربـناسخـ»ي«ـعلىـ»أن«ـوكتبـفوقهاـ»ما«. )2ـ(
المرادـبشبهـالنفيـهنا:ـالنهيـواالستفهامـاإلنكاري.ـحاشيةـابنـعانـ)ق45)أ(. )3ـ(

فيـ»ي«ـزيادة:ـ»َعَلْيِه«،ـوكتبـالناسـخـفيـالحاشـية:ـ»فيـنسـخة:ـَلْمـَيْسـبِْقـَنْفٌيـَواَلـِشـْبُهُهـ )4ـ(
َعَلْيِه،ـوفيـنسـخة:ـَلْمـُيْسـَبْقـبِنَْفٍيـَواَلـِشْبِهِه،ـببناءـيسبقـلغيرـالفاعل،ـوعليهـفاـيصحـقوله:ـ
َعَلْيِه،ـوإنماـيصحـعلىـنسخةـيسبقـبالفعلـالمبنيـللفاعل«،ـوفيـ»س«:ـ»ـَلْمـَيْسبِْقُهـَنْفٌيـَواَلـ

ِشْبُهُه«.
فيـ»ز«ـو»س«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص43(ـزيادة:ـ»الَِّذي«. )5ـ(
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اْلُمْسـَتْثنَىـِمنُْه،ـَجاَزـفِيِه،ـَأْي:ـفِيـاْلُمْسَتْثنَى،ـاْلَبَدُلـِمَنـاْلُمْسَتْثنَىـِمنُْه،ـَبَدَلـَبْعٍضـ
،ـَسَواٌءـَكاَنـاْلُمْسَتْثنَىـِمنُْهـَمْرُفوًعاـَأْوـَمنُْصوًباـَأْو))(ـَمْخُفوًضا )2(،ـَوَجاَز)3(  ِمْنـُكلٍّ

ـَعَلىـااِلْستِْثنَاِء.ـ َأْيًضاـالنَّْصُبـبِإاِلَّ

ْفِعـَعَلـىـاْلَبَدِلـِمـَنـاْلَقْوِم)4(،ـ ـَزْيـٌد«ـبِالرَّ َنْحـُوـَقْولِـَك:ـ»َماـَقـاَمـاْلَقْوُمـإاِلَّ
ـاتَِّصاُلُهـبَِضِميِرـاْلُمْبَدِلـِمنْـُهـَلْفًظاـَأْوـَتْقِديًرا،ـ َوَيِجـُبـفِيـَبَدِلـاْلَبْعِضـِمـَنـاْلُكلِّ
ـَزْيـًدا«ـبِالنَّْصِبـَعَلىـ ـَزْيـٌدـِمنُْهْم،ـَوَيُجوُز:ـ»إاِلَّ ٌر،ـَوَتْقِديُرُه:ـإاِلَّ َوُهـَوـَهُهنَاـُمَقـدَّ

ااِلْستِْثنَاِء.ـ

ـَزْيًدا«ـ ـاْلَبَدِل،ـَو»إاِلَّ ـَعَلى ـَزْيٍد)5(«ـبِاْلَجرِّ َوَنْحُوـَقْولَِك:ـ»َماـَمَرْرُتـبِاْلَقْوِمـإاِلَّ
ـااِلْستِْثنَاِء.ـ بِالنَّْصِبـَعَلى

ـَزْيًدا«،ـبِالنَّْصِبـاَلـَغْيُر،ـَسَواٌءـَجَعْلَتُه)7(ـَبَداًلـ َوَنْحُو)6(:ـ»َماـَرَأْيُتـاْلَقْوَمـإاِلَّ
ـَعَلىـااِلْستِْثنَاِء.ـ ِمَنـاْلَمنُْصوِب،ـَأْوـَمنُْصوًباـبِإاِلَّ

ِميِرـ َوَيْظَهـُرـَأَثـُرـااِلْحتَِماَلْيـِنـفِـيـالنَّاِصِبـَلـُهـَماـُهـَو،ـَوفِيـَتْقِديـِرـالضَّ
ًرا،ـبِنَاًءـَعَلىـ َوَعَدِمـِه،ـَفَعَلىـَتْقِديِرـَأْنـَيُكوَن)8(ـَبَداًلـَفالنَّاِصُبـَلـُهـ»َرَأْيُت«ـُمَقدَّ

فيـ»ب«ـو»ك«:ـ»َأْمـَمنُْصوًباـَأْم«. ))ـ(
فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص43(:ـ»أوـَمْجُروًرا«. )2ـ(
فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص43(:ـ»َوَجاَزـفِيِه«. )3ـ(

.» فيـ»ي«ـزيادة:ـ»َبَدَلـَبْعٍضـِمْنـُكلٍّ )4ـ(
ـبَِزْيٍد«. فيـ»أ«:ـ»إاِلَّ )5ـ(

فيـ»ع«:ـ»َوَقْوُلَك«،ـوفيـ»س«:ـ»َوَنْحُوـَقْولَِك«. )6ـ(
فيـ»ب«:ـ»َأَجَعْلَتُه«. )7ـ(

فيـ»ع«:ـ»َأْنـَيُكوَنـَزْيٌد«. )8ـ(
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ِميِرـَمَعُهـ ـالضَّ ِحيُح،ـَوَيِجُبـَتْقِديُر ـالصَّ ـاْلَعاِمِلـَوُهَو ـنِيَّـِةـَتْكَراِر ـاْلَبـَدَلـَعَلى))( َأنَّ
. َعَلىـَماـَمرَّ

ـَعَلىـ َوَعَلـىـَتْقِديِرـَأْنـَيُكوَنـَمنُْصوًباـَعَلىـااِلْسـتِْثنَاِءـَيُكوُنـالنَّاِصُبـَلُهـإاِلَّ
ِحيِحـِعنَْدـاْبِنـَمالٍِك،ـَواَلـُيْحَتاُجـإَِلىـَتْقِديِرـَضِميٍر)2(.  الصَّ

َم)4(  َوإِْنـَكاَنـاْلـَكَاُم)3(ـَناِقًصـاـبَِأْنـَلْمـُيْذَكِرـاْلُمْسـَتْثنَىـِمنُْه،ـَمنِْفيًّـاـبَِأْنـَتَقدَّ
َعَلْيِهـَنْفٌيـَأْوـِشـْبُهُه،ـَكاَنـاْلُمْسـَتْثنَىـَعَلىـَحَسـِبـاْلَعَواِمِلـاْلُمْقَتِضَيـِةـَلُهـِمْنـَرْفٍعـ

.ـ َوَنْصٍبـَوَخْفٍض،ـَوُأْلِغَيـَعَمُلـإاِلَّ

ـَيْطُلُبـَفاِعًاـَرَفْعَتـاْلُمْسَتْثنَىـَعَلىـاْلَفاِعِليَِّة،ـَنْحُو:ـ»َماـ فِإِْنـَكاَنـَماـَقْبَلـإاِلَّ
ـُمْلَغاٌة)5(.  ـَزْيٌد«، َفَزْيٌد:ـَمْرُفوٌعـَعَلىـاْلَفاِعِليَِّةـَبَقاَم،ـَوإاِلَّ َقاَمـإاِلَّ

ـَيْطُلُبـَمْفُعواًلـَنَصْبَتـاْلُمْسـَتْثنَىـَعَلـىـاْلَمْفُعولِيَِّة،ـ َوإِْنـَكاَنـَمـاـَقْبـَلـإاِلَّ
ـ ـَزْيًدا«،ـَفَزْيًدا:ـَمنُْصـوٌبـَعَلىـاْلَمْفُعولِيَّـِةـبَِضَرْبُت،ـَوإاِلَّ َنْحـُو:ـ»َماـَضَرْبـُتـإاِلَّ

ُمْلَغاٌة.ـ

ُقـبِِهـَخَفْضَتـاْلُمْسـَتْثنَىـ اـَوَمْجُروًراـَيَتَعلَّ ـَيْطُلُبـَجـارًّ َوإِْنـَكاَنـَمـاـَقْبـَلـإاِلَّ

فيـ»أ«:ـ»فِي«ـبدل:ـ»َعَلى«. ))ـ(
ـَعَلـىـاْلَبَدِل«،ـوجاءـ ـَزْيٍد،ـبِاْلَجرِّ فـيـ»ع«ـو»ي«ـزيـادة:ـ»َوَنْحـُوـَقْولَِك:ـَماـَمَرْرُتـبِاْلَقـْوِمـإاِلَّ )2ـ(
ـالنَّْصُبـَعَلىـ ـااِلْسـتِْثنَاِء«،ـوفـيـ»ي«:ـ»َوَيُجـوُز ـَزْيـًداـبِالنَّْصـِبـَعَلى فـيـ»ع«ـبعدهـا:ـ»َوإاِلَّ
ااِلْسـتِْثنَاِء«،ـواستشكلـناسـخـ»ي«ـالزيادةـفقال:ـ»هذهـالجملةـأعنيـقوله:ـَوَنْحُوـَقْولَِكـإلىـ

قوله:ـَعَلىـااِلْستِْثنَاِء،ـهيـعينـماـسبق،ـفهوـتكرارـمحض«.
»اْلَكَاُم«ـالـيوجدـفيـ»أ«،ـوفيـ»ع«:ـ»اْلَكَاُمـَمنِْفيًّاـَناِقًصا«. )3ـ(

َم«. َم«ـبدل:ـ»َمنِْفيًّاـبَِأْنـَتَقدَّ فيـ»أ«ـو»ع«ـو»ي«:ـ»َوَتَقدَّ )4ـ(
ملغاة:ـأيـالـعملـلها.ـفتحـربـالبريةـ)ق205ب(. )5ـ(
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ـ ،ـَوإاِلَّ ـبَِزْيٍد«،ـَفَزْيٍد:ـَمْخُفوٌضـبِاْلَباِءـُمَتَعلٌِّقـبَِمرَّ ،ـَنْحُو:ـ»َماـَمَرْرُتـإاِلَّ بَِحـْرِفـَجرٍّ
ُمْلَغاٌة.

َغ))(ـلِْلَعَمِلـفِيَماـ ـَتَفـرَّ ـَماـَقْبـَلـإاِلَّ ًغـا؛ـأِلَنَّ ىـااِلْسـتِْثنَاُءـِحينَِئـٍذـُمَفرَّ َوُيَسـمَّ
َبْعَدَها.

يِنـــ اـاْلُمْسـَتْثنَىـبَِغْيٍرـَوِسًوىـــبَِكْسِرـالسِّ ،ـَوَأمَّ َهَذاـُحْكُمـاْلُمْسـَتْثنَى)2(ـبِإاِلَّ
ـيِن،ـَأْفَصُحـِمْنـ ،ـَوَفْتِحـالسِّ َها،ـَمَعـاْلَقْصِرـفِيِهَماـــَوَسـَواٍءـــبِاْلَمدِّ َوُسـًوىـــبَِضمِّ
َكْسـِرَهاـــَفُهَوـَمْجُروٌرـبِإَِضاَفِةـَغْيٍرـَوِسـًوىـَوُسـًوىـَوَسـَواٍءـإَِلْيِهـاَلـَغْيُر،ـَأْي:ـاَلـ

. َيُجوُزـفِيِهـَغْيُرـاْلَجرِّ

ـَتْشبِيًهاـَبَقْبُلـَوَبْعُد)4(. َوَحَذَفـَماـُأِضيَفـإَِلْيِهـ»َغْيُر«،ـَوَبنَاَها)3(ـَعَلىـالَضمِّ

ـ َوُيْعَطى)5(ـَغْيُرـَوُسـًوىـَوِسـًوىـَوَسـَواٌءـَماـُيْعَطاُهـااِلْسـُمـاْلَواِقـُعـَبْعَدـإاِلَّ
ـاْلُموَجِبـَلِكْنـَعَلىـاْلَحـاِل،ـَوِمْنـَجَواِزـ ِمـْنـُوُجوِبـالنَّْصِبـَبْعَدـاْلـَكَاِمـالتَّامِّ
ْجـَراِءـَعَلىـَحَسـِبـاْلَعَواِمِلـفِـيـالنَّاِقِصـ ،ـَوِمـَنـاإْلِ ـاْلَمنِْفيِّ ْتَبـاِعـَبْعـَدـالتَّـامِّ اإْلِ

 

. اْلَمنِْفيِّ

ـالفوائدـللشرقاويـ)ص55(،ـوفيـ ـبعدهاـوتسلطـعليه.ـتسهيل ـبالعملـفيما ـأيـاشتغل تفرغ: ))ـ(
ٌغ«. »ك«:ـ»ُمَفرَّ

فيـ»ب«ـو»ز«ـوالمطبوعـ)ص43(:ـ»ااِلْستِْثنَاِء«. )2ـ(
فيـ»ز«ـو»ع«ـو»ك«:ـ»َوبِنَاُؤَها«،ـوعليهـفالنسخةـعندهم:ـ»َوَحْذُف«. )3ـ(

أيـفيـاإلبهام،ـإذاـحذفـالمضافـإليهـونويـمعناه،ـوالمضافـإليهـ»غير«ـمحذوفـهوـخبرـ )4ـ(
ال،ـوالتقديرـالـغيرـالجرـجائزا.ـإعرابـاآلجروميةـلألزهريـ)ق4)ب(.

فيـ»س«:ـ»َوُتْعَطى«. )5ـ(
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ـاْلَحْرفِيَِّةـ ُهـَوَنْصُبُهـَعَلىـَتْقِديـِر ـَيُجوُزـَجـرُّ ـبَِخـَاـَوَعَداـَوَحاَشـا َواْلُمْسـَتْثنَى
ـَخـَا:ـفِْعٌلـَماٍض،ـ َواْلِفْعِليَّـِة،ـَنْحـُو:ـ»َقـاَمـاْلَقْوُمـَخَاـَزْيـًدا«ـبِالنَّْصـِب،ـَعَلىـَأنَّ
،ـَعَلىـ َوَفاِعُلُه:ـَضِميٌرـُمْسَتتٌِرـفِيِهـُوُجوًبا))(،ـَوَزْيًدا:ـَمْفُعوٌلـبِِه،ـَو»َخَاـَزْيٍد«ـبِاْلَجرِّ

،ـَوَزْيٍد:ـَمْجُروٌرـبِِه )2(.  ـَخَا:ـَحْرُفـَجرٍّ َأنَّ

ـَعَدا:ـفِْعٌلـَمـاٍض،ـَوَفاِعُلُه:ـُمْسـَتتٌِرـفِيِهـ َو»َعـَداـَعْمـًرا«ـبِالنَّْصِب،ـَعَلـىـَأنَّ
،ـ ـَعـَدا:ـَحْرُفـَجرٍّ ـَأنَّ ،ـَعَلى ـبِاْلَجـرِّ ـبِِه،ـَو»َعـَداـَعْمٍرو« ُوُجوًبـا،ـَوَعْمـًرا:ـَمْفُعـوٌل

َوَعْمٍرو:ـَمْجُروٌرـبَِعَدا. 

ـَعَلىـِوَزاِنـَماـَقْبَلُه.ـ َو»َحاَشاـَزْيًداـَوَزْيٍد«،ـبِالنَّْصِبـَواْلَجرِّ

* * *

»ُوُجوًبا«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»س«،ـوالضميرـالمسـتترـتقديرهـهو،ـعائدـعلىـالبعضـالمفهومـ ))ـ(
مـنـالـكلـالسـابق،ـكأنهـقال:ـقـامـالقومـخـاـبعضهمـزيـدا.ـالعقدـالجوهـريـالبنـالحاجـ

)ص86(.
فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص44(:ـ»بَِخَا«ـبدل:ـ»بِِه«. )2ـ(
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َباُب  النَّافَِيِة لِْلِجنِْس))(

ـ»اَل«ـَتنِْصُبـالنَِّكَراِتـ اْعَلْمـــبَِكْسِرـاْلَهْمَزِة،ـفِْعُلـَأْمٍرـِمْنـَعِلَمـَيْعَلُم)2(ـــَأنَّ
ُوُجوًبـا،ـَلْفًظـاـَأْوـَمَحا)3(ـبَِغْيـِرـَتنِْويٍن،ـإَِذاـَباَشـَرْتـ»اَل«ـالنَِّكَرَة، بِـَأْنـَلْمـَيْفِصْلـ

ْر)4(ـاَل.ـ َبْينَُهَماـَفاِصٌل،ـَوَلْمـَتَتَكرَّ

َفَتنِْصُبـالنَِّكَرَةـَلْفًظاـإَِذاـَكاَنِتـالنَِّكَرُةـُمَضاَفًةـلِِمْثِلَها،ـَنْحُو:ـ»اَلـُغَاَمـَسـَفٍرـ
َحاِضٌر«.ـ

ـاَلـَعَلىـِقْسـَمْيِن:ـَزاِئَدٌةـَوَغْيـُرـَزاِئَدٍة،ـ فـيـ»ع«ـزيـادةـبعدـعنـوانـالبابـجاءـفيهـا:ـ»اْعَلـْمـَأنَّ ))ـ(
اِئـَدُةـُدُخوُلَهـاـَكُخُروِجَها،ـَنْحـُو:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـبَِدلِيِلـاآْلَيـِةـاأْلُْخَرىـ﴿ۋ ۋ ۅ  َفالزَّ
اِئـَدِة:ـَنافَِيـٌةـَوَغْيُرـَنافَِيـٍة،ـَوَغْيُرـالنَّافَِيِة:ـَناِهَيـٌةـَوُدَعاِئيٌَّة،ـَنْحُو:ـ»اَلـُتْسـِرْف«ـ ۅ﴾،ـَوَغْيـُرـالزَّ
َو﴿ـې ې﴾،ـَوالنَّافَِيـُة:ـَعاِمَلـٌةـَوَغْيُرـَعاِمَلـٍة،ـَواْلَعاِمَلُةـَعَلىـِقْسـَمْيِن:ـَعاِمَلٌةـَعَمَلـَلْيَس،ـ

اِعُر: ـبِالنَِّكَراِت،ـَيُقوُلـالشَّ َتْرَفُعـااِلْسَمـَوَتنِْصُبـاْلَخَبَرـَوَتنِْفيـاْلَوْحَدَةـَوَتْخَتصُّ
ـَباِقَيا ـاأْلَْرِض ٌءـَعىَل ـَفَاـيَشْ ـاـَقَضـاهللُـَواِقـَياَتَعزَّ َواَلـَوَزٌرـِممَّ

،ـَوِهَيـَهِذِهـالنَّافَِيُةـلِْلِجنِْس«. َوَعاِمَلٌةـَعَمَلـإِنَّ ـ
فـيـ»أ«ـو»ب«:ـ»تعلم«ـبدل:ـ»َعِلَمـَيْعَلُم«،ـوقالـالمدابغي)ق78)أ(:ـ»ِمْنـَعِلَمـَيْعَلُم،ـهكذاـ )2ـ(
فيـنسـخ،ـوفيـبعضها:ـمنـتعلم«،ـوضبطهاـفيـ»ب«:ـ»َتْعَلُم«،ـقالـابنـعانـ)ق48)ب(:ـ

»منـتعلم،ـأيـبسكونـالعين،ـمضارعـعلم«.
لفظاـإنـكانتـالنكراتـمضافةـأوـشـبيهةـبالمضاف،ـومحاـإنـلمـتكنـكذلك.ـتعليقـالدرةـ )3ـ(

الشنوانيةـ)ق9))ب(.
فيـ»ب«:ـ»تكرر«. )4ـ(
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َضاَفِةـَوِشـْبِهَها))(،  ـاإْلِ ـالنَِّكـَرُةـُمْفَرَدًةـَعِن ـإَِذاـَكاَنِت ـالنَِّكـَرَةـَمَحاًّ َوَتنِْصـُب
ـَمَعَها )2(ـَعَلىـ اِر«، َفَا:ـَحْرُفـَنْفٍي،ـَوَرُجَل:ـاْسـُمَها،ـَمْبنِيٌّ َنْحُو:ـ»اَلـَرُجَلـفِيـالدَّ

اِر:ـَخَبُرَها.ـ اْلَفْتِح،ـَوَمْوِضُعُه)3(ـَنْصٌبـبَِا،ـَوفِيـالدَّ

ـَلْفًظاـِمْنـ ـ»َرُجَل«ـَوَنْحَوُهـَمنُْصوٌب ـَأنَّ ـإَِلى يَن)5( ـاْلَبْصِريِّ َوَذَهَب)4(ـَطاِئَفٌةـِمَن
َغْيِرـَتنِْويٍن،ـَوُهَوـَظاِهُرـَكَاِمـاْلُمَصنِِّف،ـَوُنِسَبـإَِلىـِسيَبَوْيِه.ـ

َهَذاـإَِذاـَباَشـَرْتـ»اَل«ـالنَِّكَرَة،ـَفإِْنـَلْمـُتَباِشْرَهاـبَِأْنـُفِصَلـَبْينَُهَماـبَِفاِصٍل)6(،ـ
ـااِلْبتَِداِء،ـَوَوَجـَبـِعنَْدـ ْفـُع)8( َعَلـى ـالرَّ َأْوـَدَخَلـْتـ»اَل«ـَعَلـىـَمْعِرَفـٍة)7(،ـَوَجـَب
ـاْمَرَأٌة«،  اِرـَرُجـٌلـَواَل ـالدَّ ـَنْحُو:ـ»اَلـفِي ـَتْكـَراُرـاَل، ِد)9(ـَواْبِنـَكْيَسـاَن)0)( ـاْلُمَبرِّ َغْيـِر

 

وشبههاـأيـفيماـإذاـاتصلـباللفظـاألولـشيءـمنـتمامـمعناه،ـنحو:ـ»اَلـَطالًِعاـَجَبًاـَحاِضٌر«.ـ ))ـ(
حاشيةـالنجاريـ)ق30ب(.

»َمَعَها«ـالـتوجدـفيـالمطبوعـ)ص44(. )2ـ(
فيـ»ي«:ـ»َمْوِضُعُه«. )3ـ(
فيـ»ي«:ـ»َوَذَهَبْت«. )4ـ(

يَن«. فيـ»س«:ـ»الُكوفِيِّيَن«،ـوكتبـالناسخـفيـالهامش:ـ»خـ:ـاْلَبْصِريِّ )5ـ(
فـيـ»ك«ـو»ي«:ـ»ـَفَصـَلـَبْينَُهَمـاـَفاِصـٌل«،ـقـالـالمدابغـيـ)ق79)أ(:ـ»بـأنـُفِصـَلـللبنـاءـ )6ـ(

للمجهول،ـأوـَفَصَلـللبناءـللفاعل،ـوهوـالمتكلم«.
فيـ»ي«:ـ»اْلَمْعِرَفِة«. )7ـ(

فيـ»س«ـو»ع«ـزيادة:ـ»َوالتَّنِْويُن«،ـوقدـضربـناسخـ»س«ـعلىـالزيادة. )8ـ(
د،ـوسـببـذلكـ هوـاإلمامـأبوـالعباسـمحمدـبنـيزيدـبنـعبدـاألكبرـالبصريـالملقبـبالُمبرِّ )9ـ(
أنـالمازنـيـلماـصنفـكتابـاأللفـوالامـسـألـالمبردـعنـدقيقهـوعويصهـفأجابهـبأحسـنـ
د،ـأي:ـالمثبتـللحق،ـلهـتصانيـفـنافعةـمنهاـكتابـالكاملـ جـوابـفقالـلـهـقم:ـفأنتـالمبرِّ
وإعـرابـالقرآن،ـتوفيـسـنةـخمسـوثمانيـنـومائتين،ـوقدـنيفـعلىـالتسـعين.ـإنباهـالرواةـ

للقفطيـ)3/)24-253(ـوبغيةـالوعاةـللسيوطيـ))/269-)27(.ـ
هوـأبوـالحسنـمحمدـبنـأحمدـبنـإبراهيمـالمعروفـبابنـكيسانـالنحوي،ـوكيسانـلقبـ= )0)ـ(
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اِرـَواَلـَعْمٌرو«.ـ َوَنْحُو))(:ـ»اَلـَزْيٌدـفِيـالدَّ

َرْتـ»اَل«ـَمَعـُمَباَشَرِةـالنَِّكَرِة،ـَجاَزـإِْعَماُلَهاـَوإِْلَغاُؤَها)2(،ـَفإِْنـِشْئَتـ َوإِْنـَتَكرَّ
ـَبَفْتِحـ»َرُجَل«،ـَوَرْفِعـ»اْمَرَأَة«ـ ـاْمَرَأَة« اِرـَواَل ـالدَّ ْعَمـاِل:ـ»اَلـَرُجَلـفِي ـاإْلِ ُقْلـَتـَعَلى

َأْوـَنْصبَِها)3(ـَأْوـَفْتِحَها. 

ـبَِرْفِعـ»َرُجٌل«،ـ ـاْمَرَأٌة«، اِرـَواَل ـالدَّ ـفِي ْلَغاِء:ـ»اَلـَرُجٌل ـاإْلِ ـُقْلَتـَعَلى َوإِْنـِشْئَت
َوَرْفِعـ»اْمَرَأٌة«ـَأْوـَفْتِحَها.

ـالنَِّكَرِةـ ـَأْوُجٍه:ـَثَاَثٌةـَمَعـَفْتِح ـالثَّانَِيِة)4(ـَخْمَسَة ـَبْعَدـ»اَل« ـلِلنَِّكَرِة ـَأنَّ َواْلَحاِصُل
اَلِت. ـِمنَْها)7(ـَمْذُكوٌرـفِيـاْلُمَطوَّ اأْلُوَلى)5(،ـَواْثنَاِنـَمَعـَرْفِعَها)6(،ـَوَتْوِجيُهـُكلٍّ

أبيهـوليسـباسـمـجده،ـأحدـالمذكورينـبالعلمـالموصوفيـنـبالفهمـوبراعةـالقياس،ـأخذـعنـ ـ=
ـالفريقينـعلىـاآلخر،ـ ـالبصريـوالكوفيـدونـتعصبـألحد ـالنحوين المبردـوثعلبـفمزجـبين
ـتوفيـسـنةـ ـثعلباـوالمبرد، ـيعني ـالشـيخين ـأنحىـمن ـإنه ـالمقرئـيقول ـبنـمجاهد ـبكر ـأبو وكان
ـللسيوطيـ))/8)-9)(. ـالوعاة ـللقفطيـ)57/3-59(ـوبغية ـالرواة ـإنباه عشرينـوثاثمائة.

فيـالمطبوعـ)ص44(:ـ»َوَيُجوُز«ـبدل:ـ»َوَنْحُو«. ))ـ(
المرادـباإللغاءـعدمـإعمالهاـعملـإن.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق20)ب(. )2ـ(

ـفِيِهَمـا«. ـالتَّنِْويِن يفـ»ز«ـو»ع«ـو»ك«ـواملطبـوعـ)ص44(:ـ»َوَنْصبَِهـا«،ـويفـ»ك«ـزيادة:ـ»َمَع )3ـ(
فيـ»ب«ـو»ز«ـو»س«ـو»ك«ـوالمطبوعـ)ص44(:ـ»النَّافَِيِة«ـبدل:ـ»الثَّانَِيِة«. )4ـ(

الوجـهـاألول:ـالبناءـعلىـالفتحـعلىـإعمـالـ»ال«ـالثانية،ـوالوجهـالثاني:ـالنصبـمعـالتنوينـ )5ـ(
ـالرفعـمعـ ـالثالث: ـالنفي،ـوالوجه ـالثانيةـزائدةـلتأكيـد ـاسـمـال،ـوتكونـ»ال« عطفـاـعلىـمحل
التنوينـعلىـإعمالـ»ال«ـعملـليس،ـأوـعطفاـعلىـمحلـالـواسمهاـوهوـرفعـباالبتداء.ـفتحـ

ربـالبريةـ)ق0)2ب(.
أحدهمـا:ـالفتـحـعلىـإعمـالـ»ال«ـالثانيةـعملـإن،ـوالثاني:ـالرفعـعلىـعطفـاالسـمـالذيـ )6ـ(
بعدهـاـعلىـمـاـقبلهاـو»ال«ـزائدة،ـأوـعلىـاالبتداءـوالخبرـمحذوف،ـأوـعلىـأنهاـاسـمـ»ال«ـ

العاملةـعملـليس.ـفتحـربـالبريةـ)ق0)2ب(.
فيـ»ي«:ـ»ِمنُْهَما«. )7ـ(
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اِل ـ  َباُب اْلُمنَاَدى ـ بَِفْتِح الدَّ

اْلُمنَاَدى))(:ـُهَوـاْلَمْطُلوُبـإِْقَباُلُهـبَِياـَأْوـإِْحَدىـَأَخَواتَِها)2(. 
َوُهَوـَخْمَسُةـَأْنَواٍع:ـ

ـابِِق:ـَماـَلْيَسـ اْلُمْفـَرُدـاْلَعَلـُم،ـَواْلُمـَراُدـبِاْلُمْفَرِدـُهنَا)3(ـَوفِـيـَباِبـ»اَل«ـالسَّ
ُمَضاًفا،ـَواَلـَشبِيًهاـبِِه.ـ

َوالنَِّكَرُة اْلَمْقُصوَدُةـبِالنَِّداِءـُدوَنـَغْيِرَها.ـ

َماـاْلَمْقُصوُدـَواِحٌدـِمْنـَأْفَراِدَها.ـ اِت،ـَوإِنَّ َوالنَِّكَرُةـَغْيُرـاْلَمْقُصوَدِةـبِالذَّ

َواْلُمَضاُفـإَِلىـَغْيِرِه.ـ
َواْلُمَشبَُّه بِاْلُمَضاِف،ـَوُهَوـَماـاتََّصَلـبِِهـَشْيٌءـِمْنـَتَماِمـَمْعنَاُه)4(. 

)6(ـِمْنـَغْيِرـ ـالَضمِّ ـاْلَعَلُمـَوالنَِّكـَرُة اْلَمْقُصوَدُة،ـَفُيْبنََياِن)5(ـَعَلـى ـاْلُمْفـَرُد ـا َفَأمَّ

النـداءـلغة:ـالدعاء،ـواصطاحا:ـالدعاءـبياـوأخواتها،ـوالمنـادىـلغة:ـالمدعو.ـتعليقـالدرةـ ))ـ(
الشنوانيةـ)ق)2)أ(.

أيـنظائرهاـفيـالعمل،ـوهي:ـالهمزةـوأيـ-مقصورتينـوممدودتين-ـوأيا،ـوهيا،ـووا.ـفتحـ )2ـ(
ربـالبريةـ)ق))2ب(.

فيـ»س«:ـ»َهُهنَا«. )3ـ(
أيـلفظـاتصلـبهـلفظـآخر،ـيتوقفـفهمـمعنىـاألولـعليه.ـحاشيةـالقليوبيـ)ق58أ(. )4ـ(

حيـثـبنيـالمنادىـفيكونـفيـمحـلـنصب،ـألنهـمفعولـبه،ـألنـتقديرـ»ياـزيد«:ـأدعوـزيدا،ـ )5ـ(
حـذفـ»أدعو«ـوأنيبـ»يا«ـعنـه،ـوالناصبـللمنادىـإماـأدعوـالمحـذوف،ـوإماـ»يا«ـلنيابتهاـ

عنه.ـحاشيةـمحاسنـ)ق48ب(.
اقتصرـالمصنفـعلىـالضمـألنهـاألصل،ـفنحوـ»َياـَزْيُدـوَياـَرُجُلـوَياـِرَجاُلـوَياـُمْسِلَماُت«ـ= )6ـ(
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َتنِْويٍنـفِيـَحاَلِةـااِلْختَِياِر))(. 

َفِمَثاُلـاْلُمْفَرِدـاْلَعَلِم،ـَنْحُو:ـ»َياـَزْيُد«. 

َوِمَثاُلـالنَِّكَرِةـاْلَمْقُصوَدِة،ـَنْحُو:ـ»َياـَرُجُل«ـلُِمَعيٍَّن.ـ

َهـَذاـإَِذاـَلْمـَتُكِنـالنَِّكَرُةـاْلَمْقُصوَدُةـَمْوُصوَفًة،ـَفإِْنـَكاَنْتـَمْوُصوَفًةـَفاْلَعَرُبـ
َها)3(،ـَيُقوُلوَن)4(:ـ»َياـَرُجًاـَكِريًماـَأْقبِْل«.ـ ُتْؤثُِرـَنْصَبَها)2(ـَعَلىـَضمِّ

ـَعظِيـٍم«)5(،ـَنَقَلُهـاْبـُنـَمالٍِكـَعِنـ َوِمنْـُهـاْلَحِديـُث:ـ»َيـاـَعظِيًماـُيْرَجىـلِـُكلِّ
ُه)6(.  اِء،ـَوَأَقرَّ اْلَفرَّ

مبنـيـعلىـالضـم؛ـألنهاـترفـعـبالضم،ـونحو:ـ»َيـاـَزْيَداِنـوَيـاـَرُجَاِن«ـيبنيـانـعلىـاأللف؛ـ  =
ألنهمـاـيرفعـانـباأللـف،ـونحـو:ـ»َياـَزْيـُدوَن«ـمبنيـعلـىـالواو؛ـألنـهـيرفعـبالواو.ـحاشـيةـ

محاسنـ)ق48ب(.
اعلمـأنـللشاعرـفيـحالـاالضطرارـوجهين،ـاألول:ـالضمـمعـالتنوينـتشبيهاـبمرفوعـاضطرـ ))ـ(
إلىـتنوينهـوهوـمسـتحقـلمنعـالصرف،ـوالثاني:ـالنصبـتشـبيهاـبالمضافـلطولهـبالتنوين،ـ

وكاهماـمسموعـمنـالعرب.ـفتحـربـالبريةـ)ق3)2ب(.
تؤثرـنصبها:ـأيـتشبيهاـلهاـبالشبيهـبالمضاف.ـحاشيةـمحاسنـ)ق48ب(. )2ـ(

َها،ـكذاـفيـالنسـخـالمعتمدة،ـوهـيـالصواب،ـبخافـ ـالقليوبـيـ)ق58أ(:ـ»َعَلـىـَضمِّ قـال )3ـ(
نسخة:ـَعَلىـَرْفِعَها؛ـألنـالمنادىـالـيرفعـبحال«.

فيـ»ك«:ـ»َتُقوُل«. )4ـ(
الحديثـبروايةـالنصبـرواهـأبوـالشـيخـاألصبهانيـفيـكتابـأخاقـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـوآدابه،ـبابـ )5ـ(
ـالحافظـ ـقيامهـملسو هيلع هللا ىلصـ)ص)20(،ـوقدـرواهـعنـشيخه ـاجتهادهـوعبادتهـوتضرعهـوطول ذكرـشدة
أبـيـيعلـىـالموصلي،ـوالروايةـعنـدـأبيـيعلىـفيـمسـندهـبنفسـاإلسـنادـ)22/8)حديثـ
ـَعظِيٍم«،ـوعلىـكلـفاإلسنادـاجتمعـفيهـعدةـعلل،ـفحكمـ رقم)466(:ـ»َياـَعظِيُمـُتْرَجىـلُِكلِّ

عليهـمحققـالمسندـالشيخـحسينـسليمـأسدـبأنهـضعيفـجدا.
فـيـ»س«ـو»ي«ـزيـادة:ـ»َعَلْيِه«،ـقالـابـنـمالك:ـ»قالـالفراء:ـالنكـرةـالمقصودةـالموصوفةـ )6ـ(
ـالعـربـنصبها،ـيقولون:ـياـرجـاـكريماـأقبل،ـفإذاـأفردواـرفعـواـأكثرـمماـ= المنـاداة،ـتؤثـر
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تِيـِهَي:ـالنَِّكَرُةـَغْيُرـاْلَمْقُصوَدِة،ـَواْلُمَضاُف،ـواْلُمَشـبَُّه))(  َوالثََّاَثُةـاْلَباِقَيُةـالَّ
بِاْلُمَضاِف،ـَمنُْصوَبٌةـُوُجوًبا،ـاَلـَغْيُر،ـَأْي:ـاَلـَيُجوُزـفِيَهاـَغْيُرـالنَّْصِب.ـ

ِمَثـاُلـالنَِّكَرِةـَغْيـِرـاْلَمْقُصوَدِة،ـَقْوُلـاْلَواِعِظ:ـ»َياـَغافِـًاـَواْلَمْوُت)2(ـَيْطُلُبُه«ـ
إِْذ)3(ـَلْمـَيْقِصْدـَغافًِاـبَِعْينِِه.ـ

َوِمَثاُلـاْلُمَضاِف)4(:ـ»َياـَعْبَدـاهللِ«.ـ

َوِمَثاُلـاْلُمَشـبَِّهـبِاْلُمَضاِف)5(:ـ»َياـَحَسـنًاـَوْجُهُه«،ـَو»َيـاـَطالًِعاـَجَبًا«،ـَو»َياـ
ْيَتُهـبَِذلَِك)7(.  َرفِيًقاـبِاْلِعَباِد«)6(،ـَو»َياـَثَاَثًةـَوَثَاثِيَن«ـفِيَمْنـَسمَّ

* * *

ينصبـون،ـقلـت:ـويؤيدـقولـالفراءـمـاـرويـمنـقيلـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـفيـسـجوده:ـياـعظيماـيرجىـ ـ=
لكلـعظيم«.ـشرحـالتسهيلـالبنـمالكـ)393/3(.

بِيُه«. فيـ»أ«:ـ»والشَّ ))ـ(
فيـ»س«:ـ»َوَنِذيُرـاْلَمْوِت«. )2ـ(

فيـ»أ«ـو»ز«ـو»س«ـو»ع«ـو»ي«:ـ»إَِذا«،ـقالـناسخـ»ي«:ـ»وفيـبعضـالنسخ:ـإِْذـَلْمـَيْقِصْد«. )3ـ(
فيـ»أ«ـو»س«ـو»ع«ـو»ك«ـزيادة:ـ»َنْحُو«. )4ـ(

فيـ»س«ـو»ي«ـزيادة:ـ»َنْحُو«. )5ـ(
وجههـمرفوعـعلىـالفاعليةـبحسـن،ـوجباـمنصوبـعلىـالمفعوليةـبطالعا،ـوبالعبادـمتعلقـ )6ـ(

برفيقا.ـفتحـربـالبريةـ)ق5)2ب(.
ـبالمضافـمنـحيثـإنـ ـاألولـفألنهـشـبيه ـأما ـبالمعطـوفـوالمعطـوفـعليهـمعا، أيـسـميته )7ـ(

الثانيـمنـتمامـاألول،ـوأماـالثانيـفبالعطفـعلىـاألول.ـفتحـربـالبريةـ)ق5)2ب(.
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َباُب اْلَمْفُعوِل ِمْن َأْجلِِه

ى:ـاْلَمْفُعوَلـَلُه،ـَواْلَمْفُعوَلـأِلَْجِلِه. َوُيَسمَّ

ًةـَوَبَياًنا لَِسـَبِبـُوُقوِعـ ـُيْذَكـُرـِعلَّ ِذي ـالَّ ـاْلَمنُْصوُب، ـاْلَمْصـَدُر ـااِلْسـُم َوُهـَو:
اِدِرـِمْنـَفاِعِلِه. اْلِفْعِل))(ـالصَّ

 َنْحـُوـَقْولَِك:ـ»َقـاَمـَزْيٌدـإِْجَااًلـلَِعْمٍرو«،ـَفإِْجـَااًل:ـَمْصَدٌرـَمنُْصوٌب،ـُذِكَرـ
ـإِْجَاُلُهـ ـلَِعْمٍروـُهَو)2( ـَسَبَبـِقَياِمـَزْيٍد اِدِرـِمْنـَزْيٍد،ـَفإِنَّ ـالصَّ ـاْلِفْعِل ـلُِوُقوِع ًةـَوَسَبًبا ِعلَّ

َوَتْعظِيُمُه)3(. 

َوإِْعَراُبـُه:ـَقاَمـَزْيٌد:ـفِْعـٌلـَوَفاِعٌل،ـَوإِْجـَااًل:ـَمْفُعوٌلـأِلَْجِلـِه،ـَولَِعْمٍرو)4(:ـ
ـبِإِْجَااًل.ـ ٌق ُمَتَعلِّ

ًةـلَِبَياِنـ َو»َقَصْدُتـَكـاْبتَِغاَءـَمْعُروفِـَك«،ـَفاْبتَِغاَء:ـَمْصَدٌرـَمنُْصوٌب،ـُذِكـَرـِعلَّ
ـاْلَقْصِد.ـ َسَبِب

ْجِلِه،ـ َوإِْعَراُبـُه:ـَقَصْدُتـَك:ـفِْعٌلـَوَفاِعـٌلـَوَمْفُعـوٌل)5(،ـَواْبتَِغاَء:ـَمْفُعـوٌلـأِلَ

ولذلـكـكانـتـعامتـهـأنـيصـحـوقوعـهـفيـجـواب:ـلمـفعلـتـكـذا؟ـحاشـيةـالقليوبيـ ))ـ(
)ق58ب(.

فيـ»أ«ـو»ع«:ـ»َوُهَو«. )2ـ(
فيـ»ع«:ـ»إِْجَااًلـَلُهـَوَتْعظِيًما«. )3ـ(

ـَوَمْجُروٌر«. فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص45(ـزيادة:ـ»َجارٌّ )4ـ(
الفعلـقصد،ـوالفاعلـالتاء،ـوالمفعولـالكاف.ـفتحـربـالبريةـ)ق7)2ب(. )5ـ(
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َوَمْعُروفَِك:ـُمَضاٌفـإَِلْيِه))(. 

ِزِم،ـ يـَوالاَّ ـاْلُمَتَعدِّ ـاْلِفْعِل ـَبْيَن ـفِيـَذلَِك ـَفْرَق ُهـاَل ـَأنَّ ـاْلِمَثاَلْيِنـَعَلى ـبَِهَذْيِن َوَنبََّه
َواَلـَبْيَنـاْلَمْصَدِرـاْلُمَضاِفـَوَغْيِرِه)2(. 

* * *

فيـ»ي«:ـ»َوَمْعُروِف:ـُمَضاٌف،ـَواْلَكاُف:ـُمَضاٌفـإَِلْيِه«. ))ـ(
الفعلـالمتعـدي:ـقصد،ـوالازم:ـقام،ـوالمصدرـالمضاف:ـابتغاء،ـوغيره:ـإجاال.ـحاشـيةـ )2ـ(

القليوبيـ)ق59أ(.
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َباُب اْلَمْفُعوِل َمَعُه

ِذيـُيْذَكُرـ ـالَّ ـاْلَمِعيَّـِة)2(، ـاْلَمنُْصوُبـَبْعَدـَواِو ـااِلْسـُم َواْلَمْفُعـوُل))(ـَمَعُه:ـُهَو
لَِبَياِنـَمْنـُفِعَلـَمَعُهـاْلِفْعُل،ـَأِي:ـاْلَمْذُكوُرـلَِبَياِنـَمْنـَصاَحَبـَمْعُموَلـاْلِفْعِل.ـ

ـلَِبَياِنـ ـاْسٌمـَمنُْصوٌب،ـَمْذُكوٌر ـَفاْلَجْيَش ـاأْلَِميُرـَواْلَجْيَش«، َنْحُوـَقْولَِك:ـ»َجاَء
َمْنـَصاَحَبـاأْلَِميَر)3(ـفِيـاْلَمِجيِء.ـ

َو»اْسـَتَوىـاْلَماُءـَواْلَخَشَبَة«)4(،ـَفاْلَخَشَبَة:ـاْسٌمـَمنُْصوٌب،ـَمْذُكوٌرـلَِبَياِنـَمْنـ
َصاَحَبـاْلَماَءـفِيـااِلْستَِواِء.ـ

ـاْلَمنُْصوَبـَبْعَدـاْلـَواِو)6(ـَقْدـَيُجوُزـَعْطُفُهـ َوَنبَّـَهـبَِهَذْيِن)5(ـاْلِمَثاَلْيِنـَعَلـىـَأنَّ
َعَلىـَماـَقْبَلُهـَكاْلَجْيِش،ـَوَقْدـاَلـَيُجوُزـَكاْلَخَشَبِة)7(. 

فيـ»س«:ـ»اْلَمْفُعوُل«،ـدونـواوـقبلها. ))ـ(
ـبعدهاـلمعمولـماـ ـالتيـللتنصيصـعلىـمصاحبةـمـا ـبمعنىـمـع،ـوهي ـالتي ـالمعيـة:ـهـي واو )2ـ(

قبلها.ـحاشيةـالشيبينيـ)ق89أ(.
ِميَر«ـالـيوجدـفيـ»ز«. »األَْ )3ـ(

أيـارتفعـالماءـمعها،ـأيـصاحبهاـفيـارتفاعه،ـأيـارتفعـحتىـوصلـإليها،ـفاسـتوىـبمعنىـ )4ـ(
ارتفع،ـوالخشـبةـهناـمقياسـيعرفـبهـقدرـارتفاعـالماءـوقتـزيادته.ـتعليقـالدرةـالشـنوانيةـ

)ق24)أ(.
فيـ»س«:ـ»فِيـَهَذْيِن«. )5ـ(

فيـ»أ«ـو»ع«ـو»ز«:ـ»َواِوـاْلَمِعيَِّة«. )6ـ(
ألنـالخشـبةـالـتسـتويـمعـالماء،ـوإنماـيسـتويـالمـاءـمعها،ـأيـيصلـإليهـا.ـالدررـالفرائدـ )7ـ(

للشلبيـ)ق48ب(.
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ـَواْسـُمـ ـاـَخَبـُرـَكاَنـَوَخَبـُرـَأَخَواتَِها،ـَنْحُو:ـ»َكاَنـَزْيٌدـَقاِئًما«،ـَواْسـُمـإِنَّ َوَأمَّ
َمـِذْكُرُهَما))(ـفِيـاْلَمْرُفوَعاِتـاْسـتِْطَراًداـ ـَزْيًداـَقاِئٌم«،ـَفَقْدـَتَقدَّ َأَخَواتَِهـا،ـَنْحُو:ـ»إِنَّ

َعِقَبـَباِبـاْلُمْبَتَدأِـَواْلَخَبِر،ـَفَاـَحاَجَةـإَِلىـإَِعاَدتِِهَما)2(. 

َمْتـُهنَاَك،ـفِـيـَأْبَواٍبـَأْرَبَعٍةـ َوَكَذلِـَك)3(ـالتََّوابُِعـاْلَمنُْصوَبـُة)4(،ـَفَقْد)5(ـَتَقدَّ
ْكِرـُهنَا.ـ َعِقَب)6(ـالنََّواِسِخ،ـَوِمْنـُجْمَلتَِهاـَتابُِعـاْلَمنُْصوِبـاْلَمْقُصوُدـبِالذِّ

َوِمَثاُلُهـفِيـالنَّْعِت:ـ»َرَأْيُتـَزْيًداـاْلَعاِقَل«.ـ

َوفِيـاْلَعْطِف:ـ»َرَأْيُتـَزْيًداـَوَعْمًرا«.ـ

َوفِيـالتَّْوِكيِد:ـ»َرَأْيُتـَزْيًداـَنْفَسُه«.ـ

َوفِيـاْلَبَدِل:ـ»َرَأْيُتـَزْيًداـَأَخاَك«،ـَوَماـَأْشَبَهـَذلَِك.

* * *

فيـ»س«ـو»ع«:ـ»ِذْكُرَها«. ))ـ(
فيـ»أ«:ـ»إَِعاَدتَِها«. )2ـ(

فيـ»ك«ـو»ي«:ـ»َوَكَذا«. )3ـ(
قالـالنجاريـ)ق32أ(:ـ»يوجدـفيـبعضـنسـخـالشـرحـتقييدـالتوابعـبالمنصوبة،ـوهوـمنافـ )4ـ(
ـالناسخ«. ـبالمنصوبةـغلطاـمن ـالتقييد ـيكون ـأن ـالمنصوب،ـويحتمل ـتابع لقوله:ـومنـجملتها

فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص46(:ـ»َقْد«. )5ـ(
عندـالشنوانيـ)ق24)أ(:ـ»عقيب«،ـوقال:ـ»عقيبـبالياءـلغةـقليلة،ـوالكثيرـتركـالياء«. )6ـ(
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َباُب َمُْفوَضاِت اأْلَْساَمِء

ْسـَماِء؛ـلَِبَيـاِنـاْلَواِقِع)2(،ـَوِهـَيـَخاتَِمُةـ بِإَِضاَفـِةـاْلَمْخُفوَضـاِت ))(ـإَِلـىـاأْلَ
اْلِكَتاِب.

اْلَمْخُفوَضاُتـاْلَمْشُهوَرُة)3( َعَلىـَثَاَثِةـَأْقَساٍم: 

ـــِقْسٍمـَمْخُفوٍضـبِاْلَحْرِف،ـَنْحُو:ـ»بَِزْيٍد«.ـ

َضاَفِة)4(،ـَنْحُو:ـ»ُغَاُمـَزْيٍد«.ـ ـــَوِقْسٍمـَمْخُفوٍضـبِاإْلِ

فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص46(:ـ»َمْخُفوَضاِت«. ))ـ(
لبيـانـالواقـع:ـأيـالـلاحتراز؛ـألنـالمخفوضـالـيكونـإالـاسـماـحقيقـةـأوـتأويا.ـتعليقـ )2ـ(

الدرةـالشنوانيةـ)ق24)ب(.
ـَخِرٍب«ـ احتـرزـبالمشـهورةـمنـغيرـالمشـهورة،ـكالجرـبالمجـاورةـنحو:ـ»َهَذاـُجْحـُرـَضبٍّ )3ـ(
لمجاورتـهـلضـبـالمجـرور،ـوكانـحقـهـالرفع؛ـألنـهـصفةـلجحـرـالمرفوع،ـوهـوـمرفوعـ
بضمـةـمقـدرةـفـيـآخـرهـمنعـمـنـظهورهـاـاشـتغالـالمحـلـبحركـةـالمجـاورة،ـوكالجرـ
بالتوهـمـنحـو:ـ»َلْسـُتـَقاِئًمـاـَواَلـَقاِعٍد«،ـبجرـقاعـدـبالعطفـعلىـخبرـ»ليـس«ـعلىـتوهمـ
 دخـولـحـرفـالجـرـعليـه؛ـألنـخبـرـ»ليس«ـيجـرـبالبـاءـالزائـدةـكثيرا.ـحاشـيةـمحاسـنـ

)ق50ب(.
اإلضافةـلغة:ـاإلمالةـواإلسناد،ـوعرفا:ـنسبةـتقييديةـبينـاسمينـتوجبـلثانيهماـالجر.ـتعليقـ )4ـ(

الدرةـالشنوانيةـ)ق24)ب(.
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)2(،ـَوُهَوـ ـَهْيِليِّ ـــَوِقْسـٍمـَمْخُفـوٍضـبِالتََّبِعيَّـِةـَعَلىـَرْأِيـاأْلَْخَفـِش))(ـَوالسُّ
ِفـبَِقْولِِه:ـ»َوَتابِـٍعـلِْلَمْخُفوِض)4(«،ـَنْحـُو:ـ»بَِزْيٍدـ َضِعيـٌف)3(،ـَوُهَوـُمَراُدـاْلُمَصنِـّ

اْلَفاِضِل)5(«. 

َوَقِدـاْجَتَمَعْتـالثََّاَثُة)6(ـفِيـاْلَبْسَمَلِة)7(. 

اـاْلَمْخُفوُضـبِاْلَحْرِف،ـَفُهَوـَماـُيْخَفُض بِـ:ـ َفَأمَّ

ـاألخفشـاألوسط،ـأخذـ ـموالهمــ ـالُمجاشـعيــ ـبنـمسعدة ـالحسـنـسـعيد ـأبو ـالعالم اإلمام ))ـ(
النحـوـعنـسـيبويهـوكانـأكبـرـمنه،ـوصارـالطريقـإلىـكتابـسـيبويهـفإنـهـالـيعلمـأحدـقرأهـ
علىـسـيبويهـوالـقرأهـسـيبويهـعلىـأحدـولكنهـلماـماتـقرئـعلىـاألخفشـفشـرحهـوبينه،ـ
وكانـمعلماـلولدـالكسـائي،ـلهـعددـمنـالمصنفاتـالمستحسـنةـمنهـا:ـكتابـمعانيـالقرآنـ
ـالـرواةـللقفطيـ ـإنباه ـبعدـسـنةـسـبعـومائتيـن. ـالنحـوـوكتابـالقوافي،ـتوفي واألوسـطـفـي

)36/2-43(ـوبغيةـالوعاةـللسيوطيـ))/590-)59(.
اإلمـامـالنحـويـاللغويـالحافـظـعبدـالرحمـنـبنـعبدـاهللـبـنـأحمدـالخثعميـالسـهيليـ )2ـ(
األندلسـي،ـفاضلـكبيرـالقدرـفـيـعلمـالعربيةـوغيرهاـمنـالعلوم،ـلـهـمؤلفاتـنافعةـمنها:ـ
نتائجـالفكرـفيـالنحو،ـوشـرحـسـيرةـابنـهشامـالمسمىـالروضـاألنف،ـتوفيـسنةـإحدىـ
وثمانيـنـوخمسـمائة.ـإنبـاهـالـرواةـللقفطـيـ)62/2)-64)(ـوبغيـةـالوعاةـللسـيوطيـ

.)82-8(/2(
الصحيـحـأنـالعامـلـفيـالتابعـهوـالعاملـفـيـالمتبوعـإالـالبدلـفإنـالعامـلـفيهـمقدر؛ـألنهـ )3ـ(

علىـنيةـتكرارـالعامل.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق25)أ(.
فيـ»ع«:ـ»َوَتابِِعـاْلَمْخُفوِض«. )4ـ(

فيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص46(:ـ»اْلَعاِقِل«ـبدل:ـ»اْلَفاِضِل«. )5ـ(
فيـ»س«:ـ»َهِذِهـالثََّاَثُة«. )6ـ(

بيانـذلكـأنـاسمـمجرورـبالحرفـوهوـالباء،ـولفظـاسمـاهللـتعالىـمجرورـبإضافةـاسمـإليه،ـ )7ـ(
والرحمنـالرحيمـبالتبعيةـألنهماـصفتان.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق25)أ(.
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ـُحُروِفـاْلَخْفِض))(،ـَنْحُو:ـ»ِمَنـاْلَبْصَرِة«.ـ ِمْن،ـَوِهَيـُأمُّ

َوإَِلى،ـَنْحُو:ـ»إَِلىـاْلُكوَفِة«.ـ

َوَعْن،ـَنْحُو:ـ»َعْنـَزْيٍد«.

ْطِح«.ـ َوَعَلى،ـَنْحُو:ـ»َعَلىـالسَّ

َوفِي،ـَنْحُو:ـ»فِيـاْلُمْصَحِف«.

ـَرُجٍل)3(«.  اِء)2(ـــَنْحُو:ـ»ُربَّ ـالرَّ ـــبَِضمِّ َوُربَّ

َواْلَباِء،ـَنْحُو:ـ»بِاْلِمنِْديِل«.ـ

َواْلَكاِف،ـَنْحُو:ـ»َكاأْلََسِد«.ـ

ِم،ـَنْحُو:ـ»لَِبَلٍد«)4(.  َوالاَّ

َوَماـُيْخَفُضـبُِحُروِفـاْلَقَسِم،ـَأِي:ـاْلَيِميِن،ـَوِهَي:ـاْلَواُوـَواْلَباُءـَوالتَّاُء،ـَنْحُو:ـ
»َواهللِ«،ـَو»بِاهللِ«،ـَو»َتاهللِ«.

ـَلْيٍل)5(.  ،ـَنْحُو:ـ»َوَلْيٍل«،ـَأْي:ـَوُربَّ َوبَِواِوـُربَّ

ـُحـُروِفـإلخ،ـهذهـالزيادةـتوجدـفيـبعضـالنسـخ؛ـومعنىـكونهاـ قـالـابـنـالحاج:ـ»َوِهَيـُأمُّ ))ـ(
ـاـأنهاـأقوىـحروفـالجـر،ـولذلكـتنفردـبجرـظروفـالـتتصرف،ـكقبلـوبعدـوعندـولدنـ ُأمًّ

ومع«.ـالعقدـالجوهريـ)ص)9(.
اِء«ـالـتوجدـفيـ»أ«. ـالرَّ »بَِضمِّ )2ـ(

فيـ»ع«ـزيادة:ـ»َكِريٍم«. )3ـ(
فيـ»ز«ـو»ع«ـوالمطبوعـ)ص46(:ـ»لَِزْيٍد«. )4ـ(

الجرـبواوـربـهوـمذهبـالكوفيينـوالمبرد،ـوالصحيحـأنـالجرـبربـمضمرة،ـوهوـمذهبـ )5ـ(
البصريين.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق26)ب(.



ــ رشحـاآلجروميةـللشيخـخالدـاألزهري 248 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َوبُِمْذـَوُمنُْذ،ـَنْحُو:ـ»ُمْذـَيْوِمـاْلَخِميِس«،ـَو»ُمنُْذـَيْوِمـاْلُجُمَعِة«))(. 

َضاَفِة،ـَفنَْحُوـَقْولَِك:ـ»ُغَاُمـَزْيـٍد«،ـَفـَزْيٍد:ـَمْخُفوٌضـ ـبِاإْلِ ـُيْخَفـُض ـاـَما َوَأمَّ
بِإَِضاَفِةـُغَاٍمـإَِلْيِه)2(. 

َضاَفِة،ـَعَلىـِقْسَمْيِن)3(:  َوُهَو،ـَأِي:ـاْلَمْخُفوُضـبِاإْلِ

ِةـَعَلىـاْلِمْلـِك)5(،ـَنْحُو:ـ»ُغـَاُمـَزْيٍد«،ـَأِوـ الَّ ِمـالدَّ ُرـبِالـاَّ ُل)4(:ـَمـاـُيَقـدَّ اأْلَوَّ
اِر«.ـ ااِلْختَِصاِص)6(،ـَنْحُو:ـ»َباُبـالدَّ

«ـ ِةـَعَلىـَبَياِنـاْلِجنِْس)7(،ـَنْحُو:ـ»َثْوُبـَخزٍّ الَّ ُرـبِِمِنـالدَّ َواْلِقْسُمـالثَّانِيـَماـُيَقدَّ
،ـَوَباٌبـِمْنـَسـاٍج،ـَوَخاَتٌمـ َو»َباُبـَسـاٍج«ـَو»َخاَتُم َحِديٍد«)8(،ـَأْي:ـَثْوٌبـِمْنـَخزٍّ

ِمْنـَحِديٍد)9(. 

»اْلَخِميـِس«ـالـتوجـدـفيـ»ز«،ـوفـيـ»ي«:ـ»َأْو«ـبـدلـالواو،ـوجاءـفـيـالمطبوعـ)ص46(:ـ ))ـ(
»اْلَخِميِس«ـبدل:ـ»اْلُجُمَعِة«.

فـيـ»ع«:ـ»بِاإْلَِضاَفِةـإَِلْيِه«،ـوالمشـهورـأنـالمضافـإليهـهـوـالثانيـوأنـالمضافـهوـاألول،ـ )2ـ(
.ـتعليقـالدرةـالشنوانيةـ)ق25)أ(. ـُكلٌّ وقيل:ـعكسه،ـوقيل:ـيجوزـفيـُكلٍّ

المضـافـإليـهـإنـكانـظرفـاـللمضـافـكانـالمنويـ»في«،ـوإنـكانـجنسـاـلـهـكانـالمنويـ )3ـ(
»من«،ـوإنـلمـيكنـظرفاـوالـجنساـكانـالمنويـالام.ـحاشيةـالمدابغيـ)ق85)(.

ُل«. وَّ فيـ»ز«ـو»س«ـو»ي«ـوالمطبوعـ)ص46(:ـ»اْلِقْسُمـاأْلَ )4ـ(
ـأي:ـغامـمملوكـلزيد.ـ ـنحو:ـ»غـامـزيد« ـبينـذاتينـإحداهماـمالكةـلألخرى، ـالواقعـة هـي )5ـ(

حاشيةـاإلبراشيـ)ق70)ب(.
ـالواقعـةـبـنيـذاتـنيـإحدامهـاـالـمتلكـ يفـ»أ«:ـ»َأْيـَوااِلْختَِصـاِص«،ـوالمـاالختصـاص:ـهـي )6ـ(
ـاإلبرايشـ)ق)7)أ(. ـأيـخمتصـهبا.ـحاشية ـبابـالدار« ـ»هذا ـنحوـ»الدار«ـمنـقولك: األخرى،
الدالةـعلىـبيانـالجنس؛ـألنـالمضافـإليهـجنسـالمضاف.ـحاشيةـمحاسنـ)ق)5ب(. )7ـ(

َو»َخاَتُمـَحِديٍد«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«ـو»س«.ـ )8ـ(
»َوَخاَتٌمـِمْنـَحِديٍد«ـالـتوجدـفيـ»أ«ـو»ب«ـو»ز«ـو»س«. )9ـ(
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اُجـَنْوٌعـِمَنـاْلَخَشِب.ـ ـَنْوٌعـِمَنـاْلَحِريِر،ـَوالسَّ َواْلَخزُّ

ِةـَعَلىـ الَّ ـالدَّ ـبِِفـي ُر ـُيَقدَّ ـَثالًِثا،ـَوُهَوـَمـا ـلَِطاِئَفـٍةـِقْسـًما ـَتَبًعـا ـاْبـُنـَمالِـٍك َوَزاَد
ْيِل،ـَو﴿ٿ  ٹ ٹ﴾)2(.  ْرفِيَِّة،ـَنْحُو:ـ﴿ٹ ٹ﴾))(ـَأْي:ـَمْكٌرـفِيـاللَّ الظَّ

َلْيِنـَأِوـالثََّاَثِة.ـ َوَماـَأْشَبَهـَذلَِكـِمْنـَأْمثَِلِةـاْلِقْسَمْيِنـاأْلَوَّ

َمـفِـيـاْلَمْرُفوَعـاِت،ـَفْلُيَراَجـْعـَجِميُع)3(  ـاـَتابِـُعـاْلَمْخُفـوِض،ـَفَقْدـَتَقدَّ َوَأمَّ
َذلَِك)4(.

َمِة)6(.  َوَهَذاـآِخُرـَماـَأَرْدَناـِذْكَرُه)5(ـَعَلىـَهِذِهـاْلُمَقدِّ

سورةـسبأ،ـاآليةـ)33(. ))ـ(
سورةـالبقرة،ـاآليةـ)226(،ـأيـتربصـواقعـفيـأربعةـأشهر. )2ـ(

»َجِميُع«ـالـتوجدـفيـ»ع«. )3ـ(
ـَواِب«ـوتوجـدـفـيـ»ي«ـبعدـقوله:ـ فـيـ»ز«ـوالمطبـوعـ)ص47(ـزيـادة:ـ»َواهللُـَأْعَلـُمـبِالصَّ )4ـ(

َمِة«. »اْلُمَقدِّ
فيـ»ي«:ـ»َأْوَرْدَناُه«ـبدل:ـ»َأَرْدَناـِذْكَرُه«. )5ـ(

َمِة«ـمأخوذـمنـ»ب«،ـواقتصرـناسخـ»أ«ـعلى:ـ»َوَكاَنـاْلَفَراُغـِمْنـَتْصنِيِفـ ماـبعدـكلمةـ»اْلُمَقدِّ )6ـ(
ـاْلَفْرِد،ـَسـنََةـَسـْبٍعـَوَثَمانِيَنـ َلـَيْوٍمـِمْنـَرَجٍب ـَأوَّ ـاْلُجُمَعِة، ـاْلَعْصِرـَيْوَم ـَبْعَد ـاْلُمَباَرِك، ـْرِح ـالشَّ َهَذا
ـبَِحْمـِدـاهللِـَوَعْونِِه،ـَواْلَحْمُدـ َوَثَمانِِماَئـٍة«،ـوجـاءـبدلهاـفيـ»ز«ـوالمطبوعـ)ص47(:ـ»َوَقْدـَتمَّ
اًلـَوآِخًرا،ـَوَظاِهًراـَوَباطِنًا،ـَعَلىـَتَماِمـَذلَِك،ـ ـاْلَعاَلِميَن«،ـوفيـ»س«:ـ»َواْلَحْمُدـلِلـهـَأوَّ لِلـهـَربِّ
ٍد،ـ ـَعَلىـَسيِِّدَناـُمَحمَّ ـاللَُّهمَّ ـاْلَعاَلِميَن،ـَوَصلِّ َوَلُهـاْلَفْضُلـَواْلِمنَُّة«،ـوفيـ»ع«:ـ»َواْلَحْمُدـلِلهـَربِّ
يِن«،ـوفيـ»ك«:ـ»َواهللُـَتَعاَلىـَأْعَلُم،ـَوُهَوـ ْمـَتْسـِليًماـَكثِيًراـإَِلىـَيْوِمـالدِّ َوَعَلىـآلِِهـَوَصْحبِِهـَوَسـلِّ
ٍد،ـَوَعَلىـآلِِهـَوَصْحبِِهـَوَسلِّْم«،ـوفيـ»ي«:ـ ـاهللُـَعَلىـَسـيِِّدَناـُمَحمَّ َحْسـُبنَا،ـَونِْعَمـاْلَوِكيُل،ـَوَصلِّ
ـٍد،ـَوَعَلىـآلِِهـ ـاهللُـَعَلىـَسـيِِّدَناـُمَحمَّ ـَواِب،ـَوإَِلْيـِهـاْلَمْرِجُعـَواْلَمـآُب،ـَوَصلِّ »َواهللُـَأْعَلـُمـبِالصَّ
َلـَيْوٍمـِمْنـَرَجٍبـَسنََةـَسْبٍعـ َوَصْحبِِهـَوَسلِّْم،ـقالـمؤلفه:ـَفَرْغُتـِمْنـَتْألِيِفِهـَعْصَرـَيْوِمـاْلُجُمَعِةـَأوَّ

َوَثَمانِيَنـَوَثَمانِِماَئٍة«.
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َلـَيْوٍمـِمْنـ ـْرِح،ـَبْعَدـَعْصِرـاْلُجُمَعـِة،ـَأوَّ َوَكاَنـاْلَفـَراُغـِمـْنـَتْصنِيِفـَهَذاـالشَّ
َرَجٍبـاْلَفْرِد،ـَسنََةـَسْبٍعـَوَثَمانِيَنـَوَثَمانِِماَئٍة.

َاُةـ ِذيـَهَداَناـلَِهَذاـَوَماـُكنَّاـلِنَْهَتِدَيـَلـْواَلـَأْنـَهَداَناـاهللُ،ـَوالصَّ َواْلَحْمـُدـهللـالَّ
ٍد،ـَوَعَلىـآلِِهـَوَصْحبِِهـَأْجَمِعيَن. َاُمـَعَلىـَسيِِّدَناـُمَحمَّ َوالسَّ

* * *
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أوال
فهرس اآليات القرآنية الكريمة

الصفحةرقم اآليةاآلية

سورة البقرة

184156﴿ک ک ک  گ﴾

197128﴿ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹُ﴾

226249﴿ٿ  ٹ ٹ﴾

286127﴿ې ې﴾

سورة آل عمران

186108﴿ـۈ﴾

سورة النساء

3106﴿ک ک گ﴾

71223﴿ڱ ڱ﴾

78133﴿ۈ  ٴۇ ۋ ۋ﴾

96164﴿چ چ چ ڇ﴾

123128﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾
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الصفحةرقم اآليةاآلية

137122، 168﴿ـۀ ہ ہ ہ   ہ﴾

سورة األعراف

132129﴿ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾

سورة األنفال

33122﴿ائ ەئ ەئ وئ﴾

سورة هود

70127﴿ۆئ ۈئ﴾

سورة يوسف

31203﴿ڤ ڤ ڤ﴾

3297﴿ـڌ ڌ﴾

سورة اإلسراء

110131﴿ک گ گ گ  گ ڳ﴾

سورة الكهف

19188﴿ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ﴾

سورة طه

91120﴿ڇ ڇ﴾

91123﴿ڍ ڍ  ڌ ڌ﴾
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الصفحةرقم اآليةاآلية
سورة الفرقان

68199-69﴿ٿ ٿ  ٿ ٹ  ٹ*ٹ ڤ  ڤ﴾

سورة العنكبوت

44101﴿ ھ ے ے﴾

سورة سبأ

24188﴿ڃ   ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ﴾

33249﴿ٹ ٹ﴾

سورة فاطر

31223﴿پ پ  پ﴾

سورة الزخرف

77127﴿ٹ  ٹ ڤ﴾

سورة الدخان

38224﴿ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب﴾

سورة محمد

4189﴿ـژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴾

سورة الحجرات

12222﴿ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ﴾
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الصفحةرقم اآليةاآلية
سورة الطور

179﴿ں﴾

سورة الحديد

23121﴿ ې  ى﴾

سورة الطالق

7127﴿ڃ ڃ ڃ﴾

سورة الشرح

1126﴿ۀ  ہ﴾

سورة العلق

18107﴿وئ وئ﴾

سورة القدر

5190﴿ڦ ڦ ڄ﴾

* * *
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ثانًيا
فهرس األحاديث واآلثار

الصفحةالحديث أو األثر

ُهـَمَتىـَيُقوُمـَمَقاَمَكـاَلـُيْسِمُعـالنَّاَس ـَأَباـَبْكٍرـَرُجٌلـَأِسيٌف،ـَوإِنَّ 36)-37)إِنَّ

224َوَصلَّىـَوَراَءُهـِرَجاٌلـ)َقْوٌم(ـِقَياًما

ـَعظِيٍم 239َياـَعظِيًماـُيْرَجىـلُِكلِّ

* * *
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ثالًثا
فهرس الشواهد الشعرية

ـالبيتصدرـالبيت الصفحةعجز

ـــَكـإِْذَمـــاـَتــْأِتـَمــاـَأْنــَتـآِمــٌرـ آتَِياـَوإِنَّ ــُرـ ــْأُم َت ــــاُهـ إِيَّ َمــْنـ ــِفـ ــْل ُت 30)بِــِهـ

الثَّنَاَياـ ُعـ َوَطــــاَّ ــَاـ َج اْبـــُنـ َتْعِرُفــونِـيـَأَنـــاـ اْلِعَمــاَمـَةـ َأَضـِعـ )3)َمـَتـىـ

َتنِْزِلـ يــُحـ الــرِّ ــِهـ بِ ــْعــِدْلـ َت َمــاـ ــاَنـ ــَأيَّ 32)َف

بَِهاـ َتْسَتِجْرـ َتْأتَِهاـ َأنَّىـ َجــاـَفَأْصَبْحَتـ َتــَأجَّ َوَناًراـ َجــْزاًلـ َحَطًباـ 33)َتِجْدـ

اللُهـ ــَكـ َل ْرـ ــدِّ ــَق ُي َتْسَتِقْمـ ــاـفِــيـَغــابِــِرـاأْلَْزَمـــــاِنـَحْيُثَماـ ــاًح ــَج 34)َن

بِاْلِغنَىـ ــَكـ َربُّ َأْغــنَــاَكـ َماـ َفـَتَحّمـــَِلـاْسَتْغِنـ َخَصاَصـٌةـ ُتِصْبــَكـ 35)َوإَِذاـ

ــُلـ ــَك َأْش ِدْجــَلــَةـ ـــاُءـ َم ــىـ ــتَّ َح 89)...ـ

ــَبــاِيــَعــاـ ُت َأْنـ ــَهـ ــل ال ـ ــيَّ ــَل َع ـ َطاِئًعاـإِنَّ ــِجــيَءـ َت َأْوـ ــاـ ــْرًه ُك ــَذـ ــْؤَخ 99)ُت

ُوُجوَهنَاـ َعَرْفَتـ َأْنـ اـ َلمَّ 228َصَدْدَتـَوطِْبَتـالنَّْفَسـَياـَقْيُسـَعْنـَعْمروـَرَأْيــُتــَكـ



رابًعا
فهرس األعالم

* * *
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ابنـالجوزي:ـ37).
ابنـكيسان:ـ236.

ابنـمالك:ـ)8،ـ37)،ـ98)،ـ232،ـ239.
أبوـبكرـالصديقـ–رضيـاهللـعنه-:ـ36).

أبوـعليـالفارسي:ـ72).
األخفش:ـ246.

ـاللهـعنها-:ـ36). ـالمؤمنينـعائشةـ–رضي أم
الجزولي:ـ68.

الزجاجي:ـ72،ـ99،ـ64).

السهيلي:ـ246.
سيبويه:ـ6))،ـ236.

الشاطبي:ـ98).
عباسـاألزهري:66. 

الفراء:ـ99،ـ239.
الكسائي:ـ5)).
المازني:ـ4)2.

المبرد:ـ236.
المكودي:ـ84.
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خامًسا
فهرس املصادر واملراجع))(

أوال: املخطوطات:
إعرابـاآلجرومية،ـللشيخـخالدـاألزهري،ـاملكتبةـاألزهرية،ـرقمـ))02)4(. ))ـ(

تعليـقـالدرةـالشـنوانيةـعىلـرشحـاآلجروميـةـيفـعلمـالعربيةـللشـنواين،ـمكتبةـمكةـاملكرمة،ـ )2ـ(
رقمـ)94)(.

الدررـالفرائدـعىلـرشحـاآلجروميةـللشيخـخالد،ـللشلبي،ـاملكتبةـاألزهرية،ـرقمـ)3323(. )3ـ(
رشحـاآلجروميةـللشيخـخالدـاألزهري،ـسبعـنسخـخطية،ـتفاصيلهاـيفـقسمـالدراسة. )4ـ(

رشحـشـواهدـاملبـاينـعـىلـرشحـاآلجروميةـللشـيخـخالـد،ـتأليفـعثامنـاملـرصيـاألزهريـ )5ـ(
الشهريـبالشامي،ـدارـالكتبـاملرصية،ـرقمـ)7955(.

حاشـيةـعىلـديباجةـرشحـاآلجروميةـلألزهري،ـليوسفـبنـبركاتـالبلقطريـاالسكندري،ـ )6ـ(
مكتبةـاملسجدـالنبويـالرشيف.ـ

حاشيةـابنـعانـعىلـرشحـاآلجروميةـلألزهري،ـمكتبةـمكةـاملكرمة،ـرقمـ)67)(. )7ـ(
حاشيةـاإلبرايشـعىلـرشحـاآلجروميةـلألزهري،ـاملكتبةـاألزهرية،ـرقمـ)98270(. )8ـ(

حاشـيةـالشـيبينيـعىلـرشحـاآلجروميةـلألزهري،ـمكتبةـوزارةـاألوقافـاملرصيةـيفـمسـجدـ )9ـ(
السيدةـزينب،ـرقمـ)322(.

حاشيةـالفييشـعىلـرشحـاآلجروميةـلألزهري،ـمكتبةـامللكـعبدـالعزيز،ـرقمـ))9)3(. )0)ـ(
حاشيةـالقليويبـعىلـرشحـاآلجروميةـلألزهري،ـدارـالكتبـالقطرية،ـرقمـ)235(. )))ـ(

اقتصرتـههناـعلىـذكرـالمصادرـوالمراجعـالمستخدمةـفيـقسمـالتحقيقـفقط. ))ـ(
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حاشـيةـحماسـنـالنحويـاملالكيـ)الشـيخـحممد(،ـمكتبةـوزارةـاألوقافـاملرصيةـيفـمسـجدـ )2)ـ(
السيدةـزينب،ـرقمـ))294(.

حاشيةـاملدابغيـعىلـرشحـاآلجروميةـلألزهري،ـاملكتبةـاألزهرية،ـرقمـ)90538(. )3)ـ(

حاشيةـالنجاريـعىلـرشحـاآلجروميةـلألزهري،ـاملكتبةـاألزهرية،ـرقمـ)28700(. )4)ـ(

الدرةـالسـنيةـعىلـحـلـألفاظـالشـيخـخالدـواآلجروميـة،ـللوفائي،ـاملكتبـةـاألزهرية،ـرقمـ )5)ـ(
.)2752(

فتحـربـالربيةـيفـحلـرشحـاآلجرومية،ـلعيلـبنـعبدـالقادرـالنبتيتي،ـمكتبةـوزارةـاألوقافـ )6)ـ(
املرصيةـيفـمسجدـالسيدةـزينب،ـرقمـ)968(.

الفوائـدـاألجهوريـةـعـىلـرشحـاملقدمـةـاآلجروميـة،ـلعبدـالـربـاألجهوري،ـمكتبـةـوزارةـ )7)ـ(
األوقافـاملرصيةـيفـمسجدـالسيدةـزينب،ـرقمـ)735)(.

الكواكـبـالدريةـعىلـرشحـالشـيخـخالدـعىلـاآلجرومية،ـللدجـاين،ـاملكتبةـاألزهرية،ـرقمـ )8)ـ(
.)90536(

هدايةـربـالربيةـحللـتراكيبـالشيخـخالدـعىلـاآلجرومية،ـللسوهائي،ـمكتبةـجامعةـامللكـ )9)ـ(
سعود،ـرقمـ)9)5(.

ثانيا: املطبوعات:

أخـاقـالنبـيـ–صـىلـاهللـعليهـوسـلم-ـوآدابـه،ـأليبـالشـيخـاألصبهاين،ـحتقيـقـأمحدـحممدـ ))ـ(
مريس،ـمؤسسةـاألهرام،ـالقاهرة،ـ)40)هــ)98)م.

إنباهـالرواةـعىلـأنباهـالنحاة،ـجلاملـالدينـالقفطي،ـحتقيقـحممدـأبوـالفضلـإبراهيم،ـدارـالفكرـ )2ـ(
العريب،ـالقاهرة،ـط)،ـ406)هــ986)م.

أوضـحـاملسـالكـإىلـألفيةـابنـمالك،ـالبنـهشـامـاألنصـاري،ـحتقيقـحممدـحميـيـالدينـعبدـ )3ـ(
احلميد،ـاملكتبةـالتجاريةـالكربى،ـالقاهرة،ـط5،ـ386)هــ967)م.

ـالغرب،ـ ـاألجفان،ـدار ـأبو ـاملجاريـاألندليس،ـحتقيقـحممد ـاهللـحممد برنامجـاملجاري،ـأليبـعبد )4ـ(
بريوت،ـط)،ـ982)م.
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بغيـةـالوعاةـيفـطبقـاتـاللغوينيـوالنحاة،ـجلالـالدينـالسـيوطي،ـحتقيـقـحممدـأبوـالفضلـ )5ـ(
إبراهيم،ـاملكتبةـالعرصية،ـبريوت،ـ384)هــ964)م.

البلغةـيفـتراجمـأئمةـالنحوـواللغة،ـملجدـالدينـالفريوزآبادي،ـحتقيقـحممدـاملرصي،ـدارـسعدـ )6ـ(
الدين،ـدمشق،ـط)،ـ)42)هــ2000م.

تسـهيلـالفوائـدـلتحصيلـرشحـالشـيخـخالدـعىلـمتـنـاآلجرومية،ـلعبدـاحلميدـالشـافعي،ـ )7ـ(
املطبعةـالكربىـاألمريية،ـط)،ـ3)3)هـ.

تقريـرـالشـيخـحممدـاإلنبايبـعىلـحاشـيةـأيبـالنجاـعىلـرشحـالشـيخـخالـدـاألزهري،ـمطبعةـ )8ـ(
واديـالنيلـاملرصية،ـ293)هـ.

ـاجلامـعـالصحيـح،ـأليبـعبـدـاهللـالبخـاري،ـحتقيقـحمـبـالدينـاخلطيـب،ـاملكتبةـالسـلفية،ـ )9ـ(
القاهرة،ـط)،ـ400)هـ.

جامـعـاملسـانيد،ـأليبـالفـرجـابنـاجلـوزي،ـحتقيقـد.ـعيلـحسـنيـالبـواب،ـمكتبةـالرشـد،ـ )0)ـ(
الرياض،ـط)،ـ426)هــ2005م.

اجلملـيفـالنحو،ـأليبـالقاسمـعبدـالرمحنـبنـإسحاقـالزجاجي،ـحتقيقـالدكتورـعيلـتوفيقـ )))ـ(
احلمد،ـمؤسسةـالرسالة،ـبريوت،ـط)،ـ404)هــ984)م.

حاشـيةـالعامـةـأيبـالنجـاـعىلـرشحـالشـيخـخالدـاألزهريـعـىلـمتـنـاآلجروميةـيفـعلمـ )2)ـ(
العربية،ـمطبعةـاجلامليةـبمرص،ـط)،ـ329)هـ.

درةـاحلجـالـيفـأسـامءـالرجال،ـالبـنـالقايضـأيبـالعبـاسـاملكنايس،ـحتقيـقـالدكتورـحممدـ )3)ـ(
األمحديـأبوـالنور،ـدارـالرتاث،ـالقاهرة.

سريـأعامـالنباءـللذهبي،ـدارـالرسالة،ـبريوت،ـط3،ـ406)هــ986)م. )4)ـ(
شجرةـالنورـالزكيةـيفـطبقاتـاملالكية،ـملحمدـحممدـخملوف،ـدارـالفكر،ـبريوت. )5)ـ(

شـذراتـالذهبـيفـأخبارـمنـذهب،ـالبنـالعامدـاحلنبيل،ـحتقيقـحممودـاألرناؤوط.ـدارـابنـ )6)ـ(
كثري،ـدمشق،ـطـ)،ـ406)ـهـ-ـ986)م.

ـاألزهرية،ـ ـاملطبعـة ـاجلرجاوي، ـاملنعـم ـابـنـمالك،ـلعبد ـألفية ـابـنـعقيـلـعىل رشحـشـواهد )7)ـ(
القاهرة،ـ346)هــ927)م.
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رشحـاآلجرومية،ـللشيخـخالدـاألزهري،ـتصحيحـإبراهيمـعبدـالغفار،ـ290)هـ. )8)ـ(
ـالعثامنية،ـ ـالعامرة ـاملطبعة ـبنـعيلـبنـصالح، ـالرمحن ـللمكوديـأيبـزيدـعبد ـاآلجرومية، رشح )9)ـ(

309)هـ.
ـبدويـاملختون،ـ ـالسيدـوالدكتورـحممد ـالرمحن ـالدكتورـعبد ـالتسهيلـالبنـمالك،ـحتقيق رشح )20ـ(

دارـهجر،ـالقاهرة،ـط)،ـ0)4)هــ990)م.
رشحـعمـدةـاحلافظـوعـدةـالافظ،ـالبنـمالك،ـحتقيقـعدنانـعبـدـالرمحنـالدوري،ـوزارةـ ))2ـ(

األوقاف،ـبغداد،ـ397)هــ977)م.ـ
شواهدـالتوضيحـوالتصحيحـملشكاتـاجلامعـالصحيح،ـجلاملـالدينـابنـمالكـاألندليس،ـ )22ـ(

حتقيقـعبدـاهللـناصري،ـدارـالبشائرـاإلسامية،ـبريوت،ـط)،ـ432)هــ))20م.
ـصحيـحـمسـلم،ـحتقيقـحممدـفـؤادـعبدـالباقـي،ـدارـإحيـاءـالرتاثـالعريب،ـبـريوت،ـط4،ـ )23ـ(

2)4)هــ)99)م.
ـاجليـل،ـبريوت،ـط)،ـ ـالسـخاوي،ـدار ـالتاسـع،ـلشـمسـالدين ـالقرن ـالامعـألهل الضـوء )24ـ(

2)4)هــ992)م.
العقـدـاجلوهريـمـنـفتحـاحليـالقيومـيفـحلـرشحـاألزهريـعىلـمقدمةـابنـآجروم،ـألمحدـ )25ـ(
ابنـحممدـبنـمحدونـالسلميـاملردايسـاملعروفـبابنـاحلاج،ـمطبعةـالتقدمـالعلميةـبالقاهرة،ـ

ط)،ـسنةـ324)هـ.
ـلسانـالعرب،ـالبنـمنظور،ـدارـصادر،ـبريوت،ـط3،ـ4)4)هـــ994)م. )26ـ(

املسـند،ـللمامـأمحدـبنـحنبلـوهبامشـهـمنتخبـكنزـالعاملـيفـسـننـاألقوالـواألعامل،ـدارـ )27ـ(
صادر،ـبريوت.

املسـند،ـأليبـيعىلـاملوصيل،ـحتقيقـحسـنيـسـليمـأسـد،ـدارـالثقافـةـالعربية،ـدمشـق،ـط)،ـ )28ـ(
2)4)هــ992)م.

ـالقرى،ـمكةـ ـأم ـالشـاطبي،ـجامعة ـالكافية،ـأليبـإسـحاق ـالشـافيةـيفـرشحـاخلاصة املقاصد )29ـ(
املكرمة،ـط)،ـ428)هــ2007م.

النفائـسـاحلسـنيةـعـىلـالشـواهدـاألزهرية،ـللشـيخـحسـنـحممدـفـراج،ـاملطبعـةـاملرصية،ـ )30ـ(
)32)هـ.
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